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MASZ NA TO WPŁYW

Wymiana pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów jest
koniecznością – z dniem 1 stycznia 2023 r. wykorzystywanie
takich pieców do ogrzewania będzie prawnie zakazane. 

GMINA IZABELIN

pokój nr 8 (parter)
22 722 89 66
wymianapieca@izabelin.pl

W ramach dotacji z Urzędu Gminy można uzyskać
dofinansowanie do wymiany pieca w wysokości do 8 tys. PLN,
jednak nie więcej niż 90% kosztów. Dofinansowanie jest
niezależne od dochodu a sam proces jest prosty i przyjazny dla
mieszkańców. Wystarczy pobrać wniosek, ze strony
internetowej lub w wersji papierowej z Urzędu Gminy.

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE

NA WYMIANĘ PIECA

Pracownicy Urzędu Gminy służą radą       
i pomocą w wypełnieniu wniosku jak
również później w jego rozliczeniu –
wystarczy zgłosić chęć wymiany pieca.

Składane wnioski będą rozpatrywane
według kolejności zgłoszeń.

gmina.izabelin.pl/powietrze
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MASZ NA TO WPŁYW

Wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Wybory odbędą się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach: 7.00 - 21.00.

Lokale wyborcze na terenie gminy Izabelin:

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1

Gminne Przedszkole w Laskach, Laski ul. 3 Maja 43, 05-080 Izabelin

głosują mieszkańcy Mościsk i Lasek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2

Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska Polskiego 5, 05-080 Izabelin

głosują mieszkańcy Izabelina B

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3

Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska Polskiego 5, 05-080  Izabelin

głosują mieszkańcy Hornówka

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4

Centrum Kultury Izabelin, Izabelin C ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin

głosują mieszkańcy Izabelina C

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5

Szkoła Podstawowa, Izabelin C ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin

głosują mieszkańcy Truskawia i Sierakowa

Wiele praktycznych informacji i wskazówek dotyczących wyborów można znaleźć w serwisie https://wybory.gov.pl/prezydent 

oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl w zakładce wybory, gdzie znajdują się bieżące informacje dotyczące wybo-

rów w naszej gminie.

 Paweł Dubaniewicz

Okładka:  fot. Andre Furtado / Pexels

http://www.centrum.izabelin.pl
https://wybory.gov.pl/prezydent
http://www.bip.izabelin.pl
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ostatnie opady i trwająca w przestrzeni pu-
blicznej dyskusja na temat suszy są dobrą 
okazją, aby te dwa obszary przeanalizować. 
W ostatnich latach obserwujemy coraz 
dłuższe okresy suszy, a następnie krótkie, 
intensywne opady, powodujące szkody usu-
wane przez kolejne tygodnie.

W wyniku postępujących zmian klima-
tycznych zmienia się struktura opadów: 
wydłużają się okresy bezopadowe, a jed-
nocześnie występują nawalne deszcze, 
kiedy to w ciągu 30 minut może spaść 3/4 
średniej miesięcznej opadów. Mamy więc 
deszcz rzadziej, ale w większych ilościach. 
Jednocześnie, nasza gmina rozbudowuje 
powierzchnię terenów zabudowanych oraz 
przybywa powierzchni nieprzepuszczalnych. 
Nie tworzymy miejsc na tzw. mikroretencję, 
gdzie woda mogłaby swobodnie zasilać 
wody gruntowe.

Jako rezultat tych działań i zjawisk po-
jawiają się krótkookresowe podtopienia 

oraz chwilowe podnoszenie się poziomu 
wód gruntowych. Możemy przeciwdziałać 
tym zjawiskom, jednak wymaga to odpo-
wiedniego, zaplanowanego, strukturalnego 
i wspólnego podejścia. 

Działania, które musimy wszyscy podej-
mować, to przede wszystkim zachowanie 
odpowiednich proporcji między zabudową 
a terenami zielonymi i takimi powierzch-
niami, przez które woda może swobodnie 
przenikać w grunt. 

Spektrum działań przeciwpowodziowych 
i przeciwpodtopieniowych jest ogromne, ale 
muszą one być wprowadzane kompleksowo 
– od najmniejszej przydomowej mikrore-
tencji, po większe inwestycje w postaci du-
żych zbiorników na terenie gminy. 

Zakończyliśmy właśnie pierwszy etap prac, 
dotyczący szeroko rozumianej gospodarki 
wodnej na terenie gminy Izabelin. Przy-
gotowana została koncepcja odwodnienia 

terenu gminy, zawierająca inwentaryzację 
terenową, opis aktualnego stanu (diagnozę 
ukształtowania terenu, spływy powierzch-
niowe, występowanie obszarów bezodpły-
wowych, aktualną sieć hydrograficzną) oraz 
spis problemów związanych z gospodaro-
waniem wodami opadowymi i roztopowy-
mi na terenie gminy, wraz ze wskazaniem 
działań, które należy podjąć w celu ich roz-
wiązania.

Wskazane w koncepcji działania można po-
dzielić na trzy grupy:

1. organizacyjne – są to działania mające 
na celu po pierwsze wzmocnienie instru-
mentów planowania rozwoju gminy (w tym 
planowania przestrzennego w zakresie za-
gospodarowania wód), a po drugie zaanga-
żowanie w działania dotyczące gospodaro-
wania wodami wszystkich jednostek gminy 
oraz instytucji zewnętrznych. 

2. infrastrukturalne – są to działania 
o charakterze inwestycyjnym, obejmujące 

NOWA KONCEPCJA 
ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

Szanowni Państwo, Odpływ z dachu odprowadzający wodę do zbiornik 
biologicznego CLIMAPOND przy domu biologicznym 
w Middelfart w Danii, fot. Amphi Consult
i FPP Enviro sp z o.o.

Odpływ z chodnika umożliwiający odprowadzanie wody opadowej na teren zielony na 
osiedlu mieszkalnym w Kopenhadze w Danii, fot. Amphi Consult i FPP Enviro sp. z o.o.
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utrzymanie i modernizację istniejącej in-
frastruktury oraz budowę nowej, ze szcze-
gólnym naciskiem na błękitno-zieloną infra-
strukturę, która przyczynia się do zrówno-
ważonego zagospodarowania wód opado-
wych i minimalizację negatywnych skutków 
zarówno podtopień, jak i suszy.

3. informacyjno-edukacyjne – są to 
działania mające na celu podnoszenie świa-
domości społecznej w zakresie zagospoda-
rowania wód i propagujące dobre praktyki 
w tym obszarze. Edukacja ma na celu po-
kazanie zarówno właściwych, jak i niewła-
ściwych sposobów postępowania z wodą 
opadową i roztopową na terenie prywat-
nych nieruchomości, a także redukcję po-
tencjalnych zagrożeń poprzez prowadzone 
przez gminę programy i akcje informacyjne.

W związku z panującą sytuacją hydrolo-
giczną na terenie nie tylko naszej gminy, 
ale również na terenie całej Polski, oraz 
w celu przeciwdziałania coraz częściej wy-
stępującej suszy i deszczów nawalnych 
(krótkotrwałych, intensywnych opadów), 
koncepcja zakłada działania propagujące 

przede wszystkim zagospodarowanie wody 

w miejscu jej pojawiania się. Aby możliwe 

było osiągnięcie równowagi w gospodaro-

waniu wodami na terenie gminy, konieczne 

są działania we wszystkich wyżej wskaza-

nych obszarach, ze szczególnym naciskiem 

na skuteczne i estetyczne rozwiązania błę-

kitno-zielonej infrastruktury. Aby osiągnąć 

zamierzony cel, wszyscy musimy włączyć 

się w realizację przygotowanej koncepcji.

W najbliższych miesiącach Urząd Gminy 
Izabelin będzie przygotowywał propozycję 
dla mieszkańców dotyczącą rozwiązań tech-
nicznych zagospodarowania wód. Po waka-
cjach wrócimy do Państwa z konkretnymi 
propozycjami. 

Dorota Zmarzlak
Wójt Gminy Izabelin

zdjęcia ze źródła: ENVIRO Sp. z o.o.

Zbiornik biologiczny CLIMAPOND 
retencjonujący wodę opadową z dachu 
przedszkola w Radomiu, 
Projekt LIFE_ RADOMKLIMA_PL, 
fot. FPP Enviro sp. z o.o.

Zielone podwórko, zwiększające powierzchnię 
biologicznie czynną i wsiąkanie wody opadowej 
na osiedlu mieszkalnym 
w Kopenhadze w Danii, fot. Amphi Consult 
i FPP Enviro sp. z o.o.

Zielone podwórko, zwiększające powierzchnię 
biologicznie czynną i wsiąkanie wody opadowej 
na osiedlu mieszkalnym w Kopenhadze w Danii, 
fot. Amphi Consult i FPP Enviro sp. z o.o.

Zbiornik biologiczny CLIMAPOND 
retencjonujący wodę opadową z dachu przy 
domu biologicznym w Middelfart w Danii,
fot. Amphi Consult i FPP Enviro sp. z o.o.

Zielony przystanek
 retencjonujący wodę opadową 

w Białymstoku
fot. FPP Enviro sp. z o.o.



6

MASZ NA TO WPŁYW

PRZYCZEPKA W PSZOK-u

W czerwcu br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
poszerzył zakres swojej działalności o możliwość udostępniania 

mieszkańcom przyczepki do transportu odpadów.

Pojazd kołowy ma wymiary: 210 x 125 x 35 cm oraz wyposażony jest 
w plandekę z otwieranymi burtami z przodu i z tyłu.

Każdy zainteresowany może z tej usługi skorzystać bezpłatnie. Wystar-
czy tylko wypełnić stosowny wniosek, akceptując jednocześnie postano-
wienia regulaminu udostępniania przyczepki.

Zgodnie z zapisami regulaminu, z przyczepki można korzystać jedynie 
na terenie gminy Izabelin, w celu dowozu odpadów do PSZOK-u. Miesz-
kaniec składający wniosek zobowiązany jest do posiadania odpowied-
nich uprawnień do prowadzenia zestawu samochodowego.

Jednorazowe, bezpłatne udostępnienie trwa do 4 godzin. Po upływie 
tego czasu naliczana jest opłata za korzystanie z przyczepki w wysokości 
200 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę korzystania z przyczepki, po-
cząwszy od pierwszej doby, w której przyczepka została wydana.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Izabelin (pok. nr 4). Wydanie 
i zwrot przyczepki następuje w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gminie Izabelin.

Regulamin i wniosek dostępny jest na stronie internetowej:
www.gmina.izabelin.pl

Marta Merchel

Izabelin C, dnia 04 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm) oraz 
rozdziałem IV pkt 4 uchwały Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. 
w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalne-
go (M.P. Nr 30, poz. 235) Komisja Inwentaryzacyjna przy Radzie 
Gminy Izabelin zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2020 r. zostaje wy-
łożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości 
Skarbu Państwa położonych w obrębie Izabelin oraz w obrębie Laski.

Spis inwentaryzacyjny wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin przez okres 30 dni tj. do dnia 08 lipca 2020 r. w go-
dzinach pracy Urzędu.

Jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, zawodowe oraz 
osoby fizyczne mogą wystąpić w powyższym terminie z wnioskiem 
i zastrzeżeniem dotyczącym wyłożonego spisu inwentaryzacyjnego. 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Maciej Patrycy

Wyślij 1-2 zdjęcia swojego
ogrodu i wdrożonych rozwiązań 
na adres m.merchel@izabelin.pl
Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin, tel. 22 722 86 24

w przydomowych ogródkach propozycji
rozwiązań zbierania wody deszczowej.

K O N K U R S  D O T Y C Z Y  I S T N I E J Ą C Y C H

Krople zbieram - ziemię wspieram
KONKURS

fototeka.izabelin.pl

Prześlij nam zdjęcia e-mailem: fototeka@izabelin.pl 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 722 89 37.

Posiadasz stare fotograaie z Mościsk, 
Lasek, Sierakowa, Truskawia, Hornówka, 

Izabelina B lub Izabelina C?

/ fototekaizabelin

zdjęcie: lata 30-te, XX wiek
widok na ulicę 3 maja, Izabelin C 

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Izabelin

FOTOTEKA
IZABELIN

Informacje o Konkursie dostępne są przez cały okres trwania Kon-
kursu nas stronie Urzędu Gminy Izabelin www.gmina.izabelin.pl.

http://www.gmina.izabelin.pl
http://www.gmina.izabelin.pl
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Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 10 do 34, natomiast 
w soboty od 17 do 23.

W maju największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezionych 
odpadów, ponownie cieszyły się odpady poremontowe. Mieszkańcy po-
zbyli się w ten sposób prawie 8500 kilogramów. Pozostałe ilości kształ-
towały się następująco:

papier – 305 worków

szkło – 96 worków

tworzywa sztuczne – 287 worków

zużyty sprzęt elektroniczny – 122 worki (odpady większe gabarytowo 
zostały przeliczone według objętości)

bioodpady – 273 worki

odpady wielkogabarytowe – 144,80 m3

opony – 232 szt.

świetlówki – 8 kg

baterie i akumulatorki – 18 kg

przeterminowane leki – 6 kg

chemikalia – 13 kg

tekstylia – 64 worki

Po odbiór odpadów przyjechało 19 hakowców firmy BYŚ, z czego 18 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 
55 kontenerów KP-7. Po tekstylia, świetlówki, leki, chemikalia i baterie 
wykonane były dodatkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity, zainstalowanej 
na PSZOK-u, odbywa się stały monitoring jakości powietrza w zakresie 
siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych.
Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej do-
puszczalnych norm.

Marta Merchel

PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W MAJU 2020

W maju punkt odwiedziło w sumie 446 mieszkańców. Odwiedziny 
mieszkańców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się 

następująco:

Izabelin C  124

Hornówek  107

Truskaw  95

Laski  57

Izabelin B  41

Mościska  21

Sieraków   1

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 20 dni 
roboczych maja przywieziono aż 18% odpadów.  

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się 
w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy). 
Godziny otwarcia PSZOK-u: pon. – pt. 7.00 - 10.00 oraz 14.00 - 18.00; soboty 10.00 -14.00.
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. 
Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

https://tiny.pl/ts68d 
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XXIV SESJA RADY GMINY IZABELIN

Z ŻYCIA GMINY

XXIV zdalna sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 26 maja 2020 roku.
Posiedzenie odbyło się bez udziału publiczności, natomiast transmisja sesji była dostępna 
na stronie: https://www.gmina.izabelin.pl/. Radni podjęli następujące uchwały:

uchwała XXIV/193/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iza-
belin na lata 2020-2033 (ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0).

uchwała XXIV/194/20 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2020 (ZA: 15, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

uchwała XXIV/195/20 w sprawie wyraże-
nia zgody Gminie Izabelin na zawarcie umo-
wy zamiany działek ew. nr 313 i 1098 poło-
żonych w obrębie Truskaw oraz działki ew. nr 
459/1 położonej w Laskach na działki ew. nr 
460/2, 460/3 i 458/2 położonych w obrębie 
Laski (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

Pozyskane w drodze umowy zamiany przez 
Gminę Izabelin ww. działki przeznaczone 
zostałyby na realizację celów publicznych 
w zakresie udrożnienia drogi gminnej, któ-
ra łączyłaby się z ul. Piaskową, stanowiąc 
alternatywny dojazd do ul. Brzozowej. Ulica 

Piaskowa jest ulicą bardzo wąską, co powo-
duje niebezpieczeństwo w przypadku wyjaz-
du z ul. Brzozowej i wjazdu na nią. Dlatego 
też pozyskanie działek nr ew. 458/2 i 460/2 
spowoduje udrożnienie nowej drogi gminnej 
oraz przyczyni się do odciążenia ruchu na 
ul. Piaskowej, a nadto poprawi znacznie bez-
pieczeństwo w ruchu pieszym i drogowym. 

Działka o nr ew. 460/3 przeznaczona była-
by do przyłączenia działki sąsiedniej nr ew. 
459/3, której właścicielem jest Gmina Izabe-
lin, a w przyszłości mogłaby być wykorzysty-
wana na potrzeby gminne. Natomiast działki 
o nr ew.: 313, 1098 i 459/1 leżą w granicach 
Kampinoskiego Parku Narodowego (poza 
ustaleniami MPZP). Realizacja umowy zamia-
ny przyczyni się do zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb wspólnoty w zakresie usług publicz-
nych. 

uchwała XXIV/196/20 w sprawie przyję-
cia przez Gminę Izabelin do realizacji w 2020 
roku zadania z zakresu administracji rządo-
wej, polegającego na utrzymaniu grobów 

i cmentarzy wojennych na terenie gminy 
Izabelin (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 
Przyjęcie Uchwały umożliwi Wójtowi Gminy 
Izabelin zawarcie z Wojewodą Mazowieckim 
porozumienia na realizację zadania z zakre-
su administracji rządowej, polegającego na 
przeprowadzeniu renowacji cmentarza wo-
jennego z okresu II wojny światowej, zlokali-
zowanego na terenie gminy Izabelin oraz na 
uzyskaniu dotacji celowej na realizację zada-
nia na podstawie zawartego porozumienia.

uchwała XXIV/197/20 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Izabelinie za 2019 rok (ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0).

Podczas sesji zostały omówione „Oceny zaso-
bów pomocy społecznej”. 

Iwona Mazurek

Co słychać w inwestycjach
Na przełomie maja i czerwca br. w gminie Izabelin zostały podpi-

sane następujące umowy i ogłoszone następujące przetargi:

W dniu 26.05.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej – ul. So-
snowej w Hornówku. Wykonawca: PlanetRoad, ul. Tomcia Palucha 
27/134, 02-495 Warszawa, cena oferty: 86 100,00 zł.

W dniu 26.05.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej – ul. Koń-
cowej w Izabelinie C. Wykonawca: ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 
05-800 Pruszków, cena oferty: 77 490,00 zł.

W dniu 01.06.2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej – ul. Połu-
dniowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki. 

W dniu 01.06.2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej – ul. Północ-
nej w Truskawiu wraz z ul. Żurawią oraz z połączeniem do ul. 3 Maja 
w rejonie ul. Parkowej i ul. Lipkowskiej. 

  Dominika Glonek
Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

W związku z narastającą suszą Urząd Gminy Izabelin wystąpił 
do PGE Dystrybucja o przegląd terenów znajdujących się 

pod liniami średniego napięcia, których na naszym terenie jest ok. 
23 kilometry. W ubiegłych latach zerwania linii średniego napięcia 
były częstą przyczyną pożarów, zwłaszcza na obszarach leśnych, 
które zajmują ok. 85%  powierzchni  gminy.

Jednocześnie strażacy z jednostki OSP Laski dokonali we własnym 
zakresie przejrzenia stanu zieleni pod liniami i inwentaryzacji miejsc 
zagrożonych.

                      Piotr Rzeźnicki
Inspektor ds. ZKOiOC

Przegląd linii średniego napięcia 
na terenie gminy Izabelin

fot. O
toZapletal/pixabay.com

https://www.gmina.izabelin.pl/
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Gmina Izabelin jako gospodarz wydarzenia 
miała zaszczyt gościć Jerzego Stępnia – 

Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 
2006-2008, współtwórcę ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym, Adama Struzika – Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego, Aleksandrę 
Dulkiewicz – Prezydent Gdańska i Adama Cisz-
kowskiego – Prezesa Związku Samorządów 
Polskich, Burmistrza Halinowa. Gospodarzem 
spotkania była Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy 
Izabelin.

Przed spotkaniem, samorządowcy w towarzy-
stwie prezesa Jerzego Stępnia złożyli kwiaty na 
grobie Tadeusza Mazowieckiego – I Premiera 
III RP, który spoczywa na cmentarzu leśnym 
w Laskach. 

Ożywiona dyskusja prowadzona przez Macieja 
Orłosia, przeplatana interakcją ze śledzącymi 
transmisje widzami, dała możliwość zderzenia 
różnych poglądów i toczyła się głównie wokół 
tego, jak będzie wyglądał polski samorząd 
w następnym dziesięcioleciach – czego mu po-
trzeba, zarówno w obszarze działań miękkich, 

jak i po prostu zmian legislacyjnych.

Uczestnicy debaty, pomimo bardzo zróżnico-
wanego stażu na swoich stanowiskach, zgod-
nie podkreślili potrzebę dbania o autonomię 
jednostek samorządu terytorialnego oraz ko-
nieczność dalszej edukacji obywatelskiej.

W rankingach zaufania samorząd zawsze stał 
bardzo wysoko, a w kwietniu 2020 samorząd 
osiągnął zaufanie na rekordowym poziomie 
74%. Z tego należy wyciągnąć wniosek, że 
po 30 latach samorząd ma się dobrze. Uwa-
żam, że jak najbardziej potrzebna jest eduka-
cja obywatelska, do której niestety szkoły nie 
opracowały jeszcze programu, ale wierzę w to, 
że powstanie taki ogólnonarodowy program – 
powiedział Jerzy Stępień. 

Współtwórcę ustawy samorządowej wsparła 
prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz:

Samorząd to my wszyscy, czy to w małej miej-
scowości czy regionie, a idea, która nas łączy, 
to zasada pomocniczości. Najlepsza definicja 
tej zasady to: tyle władzy, ile to konieczne. 
Tyle wolności, ile to możliwe. I to jest kwinte-

30 maja odbyło się w naszej gminie spotkanie z okazji 30-lecia istnienia samorządów w Polsce. 
Uczestnicy debaty zgodnie podkreślili potrzebę dbania o autonomię jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz konieczność dalszej edukacji obywatelskiej.

SAMORZĄD PRZYSZŁOŚCI
KANALIZACJA? DROGI? ŚRODOWISKO? WSPÓLNOTA?

sencja samorządu. Mam wielką wiarę w oby-
wateli i obywatelskość, a także w edukację. 
Naszym zadaniem jest edukować ze wszech 
miar w wiedzy obywatelskiej.

Adam Struzik podkreślał, że samorząd to 
uosobienie tego, czym powinna być wspólno-
ta. Samorząd jest wspólnotą. Uważam, że to 
co potrafiliśmy osiągnąć przez ostatnie 30 lat, 
to ogromny sukces w każdym wymiarze: za-
czynając od sołectwa, osiedla, gminy, powiatu 
czy województwa, aż po wspólnotę, w której 
jesteśmy przecież od 16 lat, jaką jest Unia Eu-
ropejska. 

To, co zawsze powtarzam: nie zawsze trzeba 
dawać samorządom pieniądze. Czasami wy-
starczy dać więcej autonomii – większe upraw-
nienia i ułatwienia – uzupełnia Prezes Związku 
Samorządów Polskich, burmistrz Halinowa, 
Adam Ciszkowski.

Chciałabym, abyśmy my wszyscy – przedstawi-
ciele mieszkańców w samorządzie: prezyden-
ci, burmistrzowie, wójtowie, potrafili i chcieli tę 
autonomię (wspartą finansami), o którą się tak 
upominamy, przekazywać dalej – dodała Doro-
ta Zmarzlak, wójt gminy Izabelin.

Rozmowę podsumował sędzia Jerzy Stępień:
Samorząd jest fundamentem współczesnego 
państwa demokratycznego typu zachodniego. 
Musimy mieć świadomość, że właśnie w takim 
państwie obywatele mają wpływ na kształt 
władzy centralnej, na kształt władzy lokalnej, 
co jest bardzo ważnym elementem. 

 Michał Postek 
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

fot. Fotopiekarnik
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ZDROWIE

Do nas pacjent nie przychodzi w masce
Z Joanną Wronkowską – stomatologiem – rozmawiała Iwona Mazurek

Pani doktor, czym się różni leczenie 
zębów w dobie pandemii od leczenia 
przed nią?
Leczenie praktycznie niczym się nie różni. 
Zmieniły się natomiast warunki w jakich 
leczymy. W stomatologii środki ostrożności 
zawsze były ważne, z racji ochrony przed 
licznymi różnymi drobnoustrojami. Maseczki 
i rękawice stosowaliśmy za każdym razem. 
Teraz jednak wygląda to trochę inaczej. 
Z poczekalni i gabinetu zniknęły zbędne rze-
czy, typu gazety i ulotki, a pozostało tylko 
to, co konieczne. Pojawiły się za to środki 
ochrony dla pacjenta. Wszystko po to, by 
łatwo było utrzymać higienę.

Jakie zabezpieczenia stosuje Pani 
w swoim gabinecie?
Po pierwsze – przygotowanie każdego z po-
mieszczeń tak, by znalazło się w nich to, 
co naprawdę potrzebne. Kolejną rzeczą jest 
odpowiednie przygotowanie pacjenta i oczy-
wiście lekarza. Stomatolodzy są grupą, któ-
ra jest jedną z najbardziej narażonych na 
zakażenia. Do nas pacjent nie przychodzi 
w masce, jak np. do okulisty czy ortopedy. 
My pracujemy bezpośrednio w jego torze 
oddechowym oraz w wytwarzającym się 
podczas zabiegów aerozolu, między innymi 
ze śliny i czasem krwi pacjenta. W związku 
z tym, w dobie pandemii standardowe środ-
ki ochronne w codziennej pracy są niewy-
starczające. Dlatego stosujemy dodatkowe 
zabezpieczenia: skuteczniejsze maseczki, 
przyłbice, czepki na włosy, dwie pary ręka-
wic, kombinezon, fartuch, ochraniacze na 
buty. Podsumowując – są to podwojone za-
bezpieczenia, w których nie jest łatwo pra-
cować, zwłaszcza przy dłuższych zabiegach.

W stomatologii od zawsze było dużo ob-
ostrzeń i pracy w reżimie sanitarnym. Za-

wsze stosujemy procedury sanitarne, które 
chronią pacjenta i lekarza.

Na koniec, po wyjściu pacjenta bardzo waż-
ną rzeczą jest zdezynfekowanie urządzeń, 
unitu, narzędzi i pomieszczeń. Włączamy 
odpowiednie lampy dezynfekujące. Cały ten 
proces trwa długo, więc możemy przyjmo-
wać dużo mniej pacjentów niż przed pan-
demią. W obecnym czasie wszystko jest tak 
zorganizowane, by pacjenci nie spotykali się 
ze sobą. Umawiani są na konkretną godzi-
nę. Podstawowy wywiad zbierany jest przez 
telefon, w poczekalni wypełniają ankiety 
dotyczące stanu zdrowia pacjenta i ewen-
tualnego kontaktu z zakażeniem.

Czy właśnie dlatego usługi stomatolo-
giczne w ostatnim czasie podrożały?
Tak, dodatkowe zabezpieczenia kosztują. 
W czasie pandemii nastąpił znaczny wzrost 
cen środków ochrony osobistej, niektórych 
nawet o 300%. Teraz potrzebujemy ich wię-
cej. A do tego dochodzi jeszcze konieczność 
dokupienia dodatkowego sprzętu i całość 
skutkuje podwyższonymi cenami. 

Co jest jeszcze ważne w Pani pracy, 
w tym trudnym czasie?
To, o co proszą wszyscy medycy – aby lu-
dzie nie kłamali, aby szczerze mówili o sta-
nie swojego zdrowia, o ewentualnych spo-
tkaniach z ludźmi zakażonymi, żeby uczciwie 
chronić lekarza, do którego przychodzą.

Czy po okresie izolacji pacjenci przy-
chodzą z dużymi zaniedbaniami?
Pacjenci też się chyba obawiają tych wizyt, 
bo nie wiedzą w jakim stopniu będą zabez-
pieczeni. Na szczęście ten okres przerwy nie 
był tak duży, by te zmiany były widoczne. 
Jeśli ktoś dba o zęby, to dwa miesiące bez 
stomatologa niewiele zmieniły, a ci, którzy 

nigdy nie dbali, to i tak przychodzą z zęba-
mi w złym stanie. Teraz gabinet odwiedza-
ją głównie ci pacjenci, którzy mieli zaczęte 
prace przed wystąpieniem pandemii.

Czy ma Pani jakieś obawy?
Ufam swoim pacjentom, ale jednocześnie 
odpowiednio się chronię. Często pacjenci 
mogą nie wiedzieć, że są zakażeni, więc 
czujność trzeba zachować. Dawno temu, 
gdy pojawił się wirus HIV usłyszałam, że 
każdego pacjenta należy traktować jako 
potencjalnie zakażonego. Po zebraniu wy-
wiadu i odpowiednim zabezpieczeniu raczej 
się nie obawiam.

Czego można Pani życzyć?
Zdrowia dla pacjentów i dla mnie.

Szanowni Państwo, 
nowa sytuacja epidemiologiczna wymusiła na nas wszystkich szczególny reżim sanitarny. Pociąga on za sobą koniecz-
ność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z trudną walką z koronawirusem. Przy współudziale finansowym 
darczyńców udało nam się zakupić dla Przychodni urządzenie do dezynfekcji gabinetów lekarskich i zabiegowych. Jako Dyrektor Przychodni, od-
powiedzialna za Państwa bezpieczeństwo, serdecznie dziękuję Pani Danucie Kwiatkowskiej z firmy KAMPINOS Nieruchomości  za 
jej finansowe zaangażowanie, a przede wszystkim zrozumienie pojawiających się w tej trudnej sytuacji potrzeb. Zakupiony sprzęt niewątpliwie 
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno naszych Pacjentów, jak i pracowników Przychodni.  

Z poważaniem

Agnieszka Jeziorska - Dyrektor SPZOZ Izabelin

Joanna Wronkowska przy pracy
podczas pandemii
fot. Iwona Mazurek
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Z ŻYCIA GMINY

Konkurs na najładniejszy ogród w Truskawiu
Relacja z pierwszej wizytacji ogrodów

Drodzy Czytelnicy,
chcielibyśmy się podzielić kolejnymi wieściami o konkursie na ,,Najład-
niejszy ogród w Truskawiu”. Cieszy nas bardzo fakt, iż do Konkursu zgło-
szonych zostało tak wiele ogrodów. Wszyscy członkowie Komisji Konkur-
sowej z niecierpliwością oczekiwali na pierwszą z trzech zaplanowanych 
wizytacji ogrodów. Od pory roku nazwaliśmy ją ,,wiosenną”.

W poniedziałek, pierwszego czerwca oraz w środę trzeciego czerwca 
odwiedziliśmy wszystkie spośród 19 ogrodów zgłoszonych do konkursu. 
Zostaliśmy bardzo życzliwie przyjęci przez ich założycieli i opiekunów. 
Czuło się u nich satysfakcję z dokonań w swoich ogrodach. Dla wielu 
z nich praca przy pielęgnowaniu ogrodu stanowi wielką przyjemność, 
wręcz jest ich pasją. 

Ogrody, które mieliśmy okazję wizytować są różnorod-
ne. Część z nich to niewielkie powierzchnie obsadzone 
roślinami kwiatowymi, czasem z dodatkiem warzywni-
ka i drzewek owocowych. Inne zaś to ogrody bardziej 
urozmaicone pod kątem funkcjonalności i kompozycji 
nasadzeń. Oprócz kolorowych rabat kwiatowych znaj-
dują się w nich przemyślane nasadzenia drzew i krze-
wów ozdobnych, poletka warzywne, kąciki wypoczyn-
kowe oraz oczka wodne. Niektóre przypominają swoim 
charakterem nawiązujące do naturalnych krajobrazów 
,,ogrody angielskie”, inne cechuje nowoczesność i mi-
nimalizm. Część ogrodów posiada budki lęgowe dla 
ptaków i poidełka oraz wykorzystuje się w nich desz-
czówkę do podlewania. Wiele wizytowanych ogrodów 
ma kompostowniki. 

Już podczas tego pierwszego etapu przekonaliśmy się, 
jak dobrą decyzją było zaproszenie do pracy w Komisji przedstawi-
cieli Kampinoskiego Parku Narodowego – Ani Kębłowskiej i Wojtka 
Różańskiego. Dzięki swojej dużej wiedzy z zakresu botaniki, ogrod-
nictwa oraz ochrony przyrody Puszczy Kampinoskiej, pomogli nam 
rozpoznać gatunki roślin zielnych, krzewów oraz innych nasadzeń 
występujących w ogrodach. Chętnie podpowiadali właścicielom, co 
mogliby zmienić w swoich ogrodach, aby występujące tam rośliny le-
piej rosły, a ogród stawał się piękniejszy. Właścicielom ogrodów, któ-
rzy posadzili lub pielęgnują u siebie tzw. gatunki ,,inwazyjne” (bardzo 
ekspansywne rośliny pochodzące z innych obszarów geograficznych) 
– zwracali uwagę na ich szkodliwość dla rodzimej przyrody. 

Po pierwszym etapie widzimy już, że Komisja będzie miała twardy 
orzech do zgryzienia podczas końcowej oceny i klasyfikacji tak róż-
norodnych i pięknych ogrodów. Ale przed nami jeszcze dwa etapy 
(wizyta ,,letnia” w lipcu oraz ,,jesienna” we wrześniu) i postaramy 
się na pewno o jak najbardziej obiektywną ocenę. Mając znaczącą 
liczbę ogrodów ,,aspirujących” do nagród, staramy się, by wszyscy 
uczestnicy byli usatysfakcjonowani. Z zadowoleniem chcemy poin-
formować, iż do Sponsorów naszego Konkursu (których przedstawi-
liśmy w majowym numerze Listów do Sąsiada) dołączyli nowi, zacni 
Fundatorzy nagród – Kampinoski Park Narodowy oraz sklep Plantico 
w Zielonkach. Rozmawiamy jeszcze z innymi kandydatami na sponsorów 
i mamy nadzieję, że ich lista jeszcze nie jest kompletna. 

Obok prezentujemy kilka zdjęć z wizytowanych ogrodów.

W imieniu Komisji Konkursowej
Dagmara Molga i Tadeusz Rzeszutek

zdjęcia przesłane przez organizatorów
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KULTURA

Zakończyły się XXII Izabelińskie Spotkania z Książką 

Organizatorami XXII Izabelińskich Spotkań 
z Książką były: Gminna Biblioteka Publicz-

na w Izabelinie oraz Urząd Gminy Izabelin 
z wójt gminy Dorotą Zmarzlak na czele. Part-
nerem imprezy było Centrum Kultury Izabelin. 
Jednak sercem i motorem napędowym całości 
był Bogdan Szczesiak – przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Swoją 
radą służyli Czesław Apiecionek – pomysło-
dawca Izabelińskich Spotkań z Książką i Ma-
ryla Łukasińska – wieloletnia dyrektor Domu 
Kultury w Laskach, a potem wicedyrektor i p.o. 
dyrektor Centrum Kultury Izabelin.

Tegoroczne Spotkania odbyły się w wersji 
hybrydowej. Festiwal był w całości transmito-
wany w Internecie – na stronie www.plane-
taizabelin.pl oraz na Facebooku, ale w sobotę 
i niedzielę, kiedy zelżały już pandemiczne re-
strykcje, można było odwiedzić nas osobiście 
w Centrum Kultury Izabelin. Dla tych jednak, 
którzy nie mogli być z nami 6 i 7 czerwca br. 
mamy dobrą wiadomość – wszystkie sesje, 
rozmowy i spotkania autorskie zostały zareje-
strowane i są dostępne na fanpage’u Izabe-
lińskich Spotkań z Książką. Można wrócić do 
nich w każdej chwili, a naprawdę warto! Tego-
roczna edycja obfitowała w mądre, zajmujące 
rozmowy, debaty i dyskusje. 

Zaczęliśmy od prawdziwego wystrzału z arma-
ty, czyli spotkania online z czołowymi polskimi 
przedstawicielami komiksu: Bereniką Kołomyc-

ką, Henrykiem Glazą, Marcinem 
Podolcem i Tomaszem Samojli-
kiem. Ten blok prowadził Szymon 
Holcman. Piątkowy wieczór upłynął 
pod hasłem „Mój Tyrmand”. Jerzy 
Kisielewski poprowadził pasjonu-
jącą rozmowę z trzema biografa-
mi Tyrmanda: Agatą Tuszyńską, 
Marcelem Woźniakiem i Mariu-
szem Urbankiem. Okazuje się, że 
pisarz, który zmarł ponad 30 lat 
temu w dalszym ciągu budzi emo-
cje i jest uwielbiany przez czytel-
ników. Podobnie jak uwielbiana 
jest literatura szpiegowska, której 
poświęciliśmy cały kolejny dzień. 
Vincent V. Severski zaczarował pu-
bliczność opowieściami szpiegowskimi, a kroku 
dotrzymywali mu Cezary Harasimowicz i Piotr 
Niemczyk, z którym rozmowę poprowadził Ma-
ciej Orłoś.

Niedziela była dniem głębokich rozważań nad 
przyszłością ziemi, świata, naszej kultury, nad 
naturą człowieka i naturą przyrody. I znów do-
skonali goście. Zaczął Michał Sutowski z Krytyki 
Politycznej, później Urszula Zajączkowska, któ-
ra stawia na wyobraźnię, Arkadiusz Szaraniec 
– ekoista zafascynowany grami komputerowy-
mi i prof. Witold Orłowski – ekonomista z krwi 
i kości. Debatę tę poprowadził w mistrzowski 
sposób Edwin Bendyk. 

A skoro już o mistrzach mowa… Na sam ko-
niec na izabelińskiej scenie wystąpił jeszcze 
jeden mistrz – wirtuoz gitary basowej 
Krzysztof Ścierański, który idealnie 
wpisał się w klimat festiwalu i na-
prawdę niecodzienną atmosferę. 

Pojawia się pytanie, czy warto było 
w czasie pandemii i kryzysu orga-
nizować Spotkania. Zdecydowanie 
tak! Stronę internetową odwiedziło 
ponad 1000 użytkowników, nie tyl-
ko z Warszawy i okolic, ale także 

Można śmiało powiedzieć, że organizatorzy dokonali rzeczy niemożliwych: połączyli świat realny 
z „onlajnem”, komiks z literaturą szpiegowską, a Tyrmanda z… gitarą basową. Było ciekawie, mery-
torycznie, mądrze. Atmosfery panującej na tegorocznych Spotkaniach nie popsuł ani koronawirus, 
ani nawet burza z piorunami, która przeszła nad Izabelinem w niedzielny wieczór. 

z Wrocławia, Gdańska, Krakowa oraz z zagra-
nicy m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Irlandii. Posty na fanpage-
’u zostały wyświetlone ponad 20 000 razy. 

W nasze działania doskonale wpisuje się aneg-
dota o Churchillu. Kiedy w Anglii rozpoczęła się 
druga wojna światowa, do premiera przyszli 
ministrowie i mówią: „Panie premierze, musi-
my ciąć wydatki. Najlepiej zacząć od kultury.” 
Na to Churchill odpowiedział: „W takim razie, 
panowie, o co my tę wojnę toczymy?”. 

Zapraszamy już zatem wszystkich na XXIII Iza-
belińskie Spotkania z Książką, które odbędą się 
w dniach 11-13 czerwca 2021 roku. 

Aneta Kołaszewska
 fot. Michał Starnowski

Antropocen, epoka człowieka, czy to brzmi dumnie? Od lewej: tłumaczka polskiego języka migowego, Edwin 
Bendyk - prowadzący, goście: prof. Witold Orłowski, Arkadiusz Szaraniec, Urszula Zajączkowska (na ekranie)

Uroczyste otwarcie XXII Izabelińskich Spotkań z Książką. Od lewej: 
Małgorzata Konopka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Izabelinie, Czesław Apiecionek - pomysłosawca Izabelińskich Spotkań 
z Książką, Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Izabelin, Bogdan Szczesiak - 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Piotr Niemczyk

Arkadiusz Szaraniec

http://www.planetaizabelin.pl
http://www.planetaizabelin.pl
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Zawód: szpieg?

Sprzedaż Pana książek dobiła właśnie do 
miliona. Jak się Pan z tym czuje?
Świetnie. Bo to pokazuje, że to co robię ma 
sens, a ludzie są ciekawi tych historii.

Przypomnijmy, że jest Pan mistrzem gatun-
ku i autorem wielu powieści szpiegowskich 
takich jak: Nielegalni, Niewierni, Niepoko-
nani, Nieśmiertelni, Odwet, Cristine i kilku 
innych. Od czego to wszystko się zaczęło?
Pisać zacząłem w 2007 roku, dopiero wtedy, 
gdy moja kariera w wywiadzie polskim dobie-
gła końca.

Czyli najpierw pracował Pan w wywia-
dzie?

Z Vincentem V. Severskim – pisarzem, emerytowanym oficerem wywiadu, gościem XXII Izabelińskich Spotkań 

z Książką  – rozmawiała Iwona Mazurek

Tak, moje życie zawodowe właśnie od tego się 
zaczęło. 

Czy Pana bliscy wiedzieli, gdzie Pan pra-
cuje, czy było to owiane tajemnicą?
Moja żona wiedziała od początku, bo my byli-
śmy małżeństwem już wcześniej. Pobraliśmy 
się jako dzieciaki jeszcze na studiach, mieszka-
liśmy w akademiku. Zaraz po ślubie, w wieku 
24 lat, za jej zgodą poszedłem do pracy w wy-
wiadzie, bo obiecali nam mieszkanie, którego 
nigdy nie dostaliśmy. Powiem Pani szczerze, 
że nikt bardziej nie nienawidzi tej naszej pra-
cy, niż nasi bliscy – partnerzy, żony, mężowie. 
To są największe ofiary. To oni najbardziej to 
wszystko przeżywają, stresują się, zamartwia-
ją. To jest ogromny problem. Przez tę pracę 
dużo małżeństw się rozpada i przeżywa ciężkie 
chwile. Dlatego często trzymamy nasz zawód 
w tajemnicy nawet przed najbliższymi. Mój 
syn dowiedział się co robię, dopiero gdy był 
pełnoletni. 

Szpieg… to słowo nie budzi pozytywnych 
odczuć wśród ogółu społeczeństwa. 
Panuje przekonanie, że szpiedzy to ma-
nipulanci i kłamcy, sprzedający swoją 
tożsamość. Jaka jest prawda z Pana per-
spektywy?
Szpieg to jeden z najstarszych zawodów świa-
ta. Jest to potoczna, bardziej literacka nazwa, 
raczej w negatywnym znaczeniu. Jest jeszcze 
agent – to ktoś, kto zdradził swój kraj za pie-
niądze czy inne korzyści. Ja i moi koledzy oraz 
koleżanki z branży służymy Polsce jako ofice-

rowie wywiadu. Dlatego jak się mówi o nas 
agent albo szpieg, to w nas – oficerach wy-
wiadu – coś się gotuje. Bo to my werbujemy 
agentów i namawiamy ich, by dla nas praco-
wali i zdradzali swoją ojczyznę, a oni robią to 
najczęściej z niskich pobudek. 

Uczestniczył Pan w 140 przedsięwzięciach 
operacyjnych w prawie 50 krajach, był 
Pan oficerem wywiadu polskiego. Jak się 
czuje człowiek, który w jednym ciele ma 
wiele żyć i czy w tej sytuacji można mieć 
jedno życie prywatne?
Ja mam tylko jedno życie. Wszystkie pozostałe 
to tylko udawanie i gra. 

Czyli udawanie i gra były Pana pracą? 
Dokładnie tak. Z tą różnicą, że my gramy 
w rzeczywistym świecie. W naszej pracy broń 
strzela naprawdę z pełnymi tego konsekwen-
cjami. My gramy z dużą dawką improwizacji, 
musimy błyskawicznie dostosowywać się do 
rzeczywistości, bo nie da się tej roli rozpisać. 
Czasami następują nagłe zwroty akcji i trzeba 
się do tego na bieżąco dostosować. 

Czasem projekty, w których uczestniczą 
oficerowie wywiadu, trwają kilka miesięcy, 
a nawet lat. Czy bywało tak, że obudził się 
Pan w jakimś obcym kraju i zastanawiał 
się, kim dzisiaj jest?
Dotknęła Pani delikatnego i autentycznego 
problemu. Rzeczywiście istnieje takie zjawisko, 
które wiąże się z częstą zmianą miejsc, podró-
żowaniem, zmianą czasu, hoteli. To wszystko 
powoduje, że człowiek czasami traci orientację, 

Mój Tyrmand. Od lewej: 
Agata Tuszyńska, Mariusz 
Urbanek, Marceli Woźniak

Tegoroczne Izabelińskie 
Spotkania z Książką odbywały się 
głównie online

Edwin Bendyk

prof. Witold Orłowski

Vincent V. Severski
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Każdy z nas składa się z anioła i diabła

Jest Pan autorem książek obyczajowych, 
szpiegowskich oraz dla dzieci. Warto rów-
nież wspomnieć, że pisze Pan scenariusze 
filmowe. Co Pana skusiło, by pisać literatu-
rę o służbach wywiadowczych?
Zawsze interesował mnie ten świat, przynaj-
mniej z trzech powodów: psychologicznych, 
etycznych i politycznych. Zostałem wychowa-
ny na takich filmach jak „Trzy dni kondora” czy 
„Rozmowa” F. Coppoli, a ponieważ jestem fil-

Z Cezarym Harasimowiczem – pisarzem, scenarzystą, dramaturgiem, aktorem, gościem XXII Izabelińskich 

Spotkań z Książką  – rozmawiała Iwona Mazurek

jest podwyższona adrenalina, nie brako-
wało Panu tego stanu?
Brakowało. Dlatego piszę książki, wciąż jestem 
w pracy. Razem z moimi bohaterami realizuje-
my różne akcje, działamy. 

Pana ulubiona książka? 
Moją ulubioną książką, choć nie najlepszą, jest 
„Czwarty protokół” Fredericka Forsytha. Może 
dlatego, że była to jedna z pierwszych książek, 
które przeczytałem w oryginale. To na niej ćwi-
czyłem mój język angielski. Lubię też „Krawca 
z Panamy” Johna le Carre’a. 

Pan również napisał wiele książek. Do któ-
rej z nich ma Pan największy sentyment?
Wszystkie kocham jednakowo, bo one są jak 
moje dzieci. Jakbym jedną wychwalał, to inne 
by płakały. Nie mogę tak (śmiech). Najbar-
dziej lubi się pierworodne, czyli mój debiut pt. 
„Nielegalni”, ale nie chcę tej książki szczególnie 
wyróżniać, bo tym samym powiedziałbym, że 
inne są gorsze. 

Vincent V. Severski to nie jest Pana praw-
dziwe nazwisko?
Nie, to jest jeden z kilkunastu pseudonimów, 
których używałem w pracy zawodowej. Kiedy 
napisałem moją pierwszą książkę, chciałem ją 
wydać pod swoim prawdziwym imieniem i na-
zwiskiem – Włodzimierz Sokołowski. Bardzo je 
lubiłem, ale też w dorosłym życiu rzadko uży-
wałem. Jednak właściciel wydawnictwa Czarna 
Owca – Paweł Książkiewicz – stwierdził, że do 
powieści szpiegowskiej z taką akcją, takie po-
spolite nazwisko po prostu nie pasuje i kazał 
mi wymyślić jakiś ciekawy pseudonim. Razem 
ze znajomymi z branży wymyśliliśmy Vincent 
V. Severski. 

Powieści szpiegowskie na całym świecie 
cieszą się ogromną popularnością. Jak 
Pan myśli, co ludzi ciągnie do tego typu 
literatury? 
Powieść szpiegowska to jest psychologiczna 
walka dobra ze złem, z przeciwnościami losu. 

gdzie się znajduje i w jakiej roli występuje. 

W pracy oficera wywiadu trzeba być bar-
dzo skupionym, by się nie pomylić, by być 
w wyznaczonej roli. Czy w życiu prywat-
nym pozwala Pan sobie na to, by ścią-
gnąć maskę, czy też wchodzi Pan ciągle 
w jakąś rolę?
To jest zawód, który bardzo mocno absorbuje 
psychicznie, fizycznie i czasowo. Prawdę mó-
wiąc – we wszystkich możliwych wymiarach. 
A z drugiej strony, my w życiu prywatnym stara-
my się jak najbardziej oderwać od tego świata 
i oddzielić grubą kreską, bo inaczej człowiek by 
zwariował. Pomimo tego, te światy bardzo moc-
no się przenikają, ponieważ nie da się od tego 
całkowicie oderwać w życiu codziennym. Poza 
tym w pracy mamy pewne nawyki, które ratują 
nam życie. One są niesłychanie silne. W związku 
z tym po pracy one też działają. Na przykład 
sprawdzanie się, oglądanie, samokontrola. To 
niewątpliwie jest kłopotliwe, ale tak już jest.

Dla kogo pracują oficerowie wywiadu?
My pracujemy dla polityków, narażając swoje 
zdrowie i życie. Zdobywamy dla nich różne 
informacje, na podstawie których oni potem 
podejmują decyzje dla naszego dobra i bezpie-
czeństwa. Problem polega na jakości klasy poli-
tycznej w Polsce. Nie wszyscy rozumieją, co się 
do nich mówi. Bywa tak, że politycy plują na 
własnych oficerów i to jest bardzo przykre. A ja 
bym chciał powiedzieć, że my uczciwie pracu-
jemy i nie jesteśmy tacy, jak nas przedstawiają 
niektóre media i niektórzy politycy. Każdy kraj 
ma swojego pozytywnego bohatera. Angli-
cy mają Jamesa Bonda czy George Smiley’a, 
Amerykanie też mają swoich bohaterów, nawet 
Szwedzi mają Georga Hamiltona. A u nas robi 
się nam zły PR. A nasi oficerowie są dobrze 
wykształceni, znają po kilka języków obcych 
i oddają się w całości tej służbie.

Czy kiedy przestał Pan pracować w wy-
wiadzie, w którym na porządku dziennym 

Po to, aby chronić jakieś dobro wyższe i zapew-
nić bezpieczeństwo. Zawsze jest ten dobry i zły 
szpieg, ten biały i czarny kapelusz. W literatu-
rze czy filmie, odbiorca wie kto jest dobry, a kto 
zły. Ten dobry musi na przykład wyciągnąć od 
złego jakąś informację, by uratować swój kraj, 
ważnych ludzi czy nawet planetę. Powieść 
szpiegowska jest podgatunkiem kryminału, 
który ma ogromny dorobek. Znajduje się w niej 
cała rzeczywistość. Jest szpieg, akcja, walka, 
zdrada, emocje, uczucia, silnie zarysowane 
portrety psychologiczne i historia bohaterów, 
którą tworzy autor.

Na ile historie w Pana książkach są praw-
dziwe?
W moich powieściach 80% miejsc, które opi-
suję, znam z autopsji. To są miejsca, w któ-
rych byłem. Tyle samo procent postaci z moich 
książek jest autentycznych. To są osoby, któ-
re poznałem i często one są rozpoznawalne 
w naszym środowisku. Dlatego pisząc o nich 
musiałem mieć ich zgodę. Oczywiście na po-
trzeby literatury są one odpowiednio ulepione. 
Wiele zdarzeń, które opisuję też mogło mieć 
miejsce w rzeczywistości. Istotą naszej pracy 
jest to, żeby nie ujawniać dokładnych nazwisk, 
dokładnego czasu i miejsca, bo to są informa-
cje tajne, na podstawie których można ziden-
tyfikować konkretną sprawę. Całą resztą, która 
to wypełnia jest proza, czyli uczucia, zapachy, 
smaki, kolory, język, emocje. Bo powieść skła-
da się też liryki. Ja wiem, co mogę powiedzieć, 
by nie popełnić przestępstwa. Opowiedzenie 
w stu procentach prawdziwej historii jest wła-
śnie przestępstwem i jest niezgodne z etyką 
zawodową. Poza tym, my nie jesteśmy właści-
cielami naszej pamięci. Ja opisuję w pewnym 
sensie swoje przeżycia, doświadczenia, które 
wywarły na mnie wpływ, który chciałbym w ja-
kiejś formie zatrzymać. 

Ma Pan bardzo ciekawe życie. Dziękuję 
za rozmowę i życzę wiele pomysłów na 
kolejne wciągające historie.

mowcem, to takie „haki emocjonalne” na długo 
zapadają mi w pamięci. Tematyka szpiegowska 
jest gatunkiem nie do końca definiowalnym, 
bo zawiera absolutnie wszystko. Bo jeśli mamy 
skomplikowanego bohatera, to jest to podsta-
wą, by pociągnąć tę historię dalej. Poza tym 
prawie zawsze tocząca się akcja jest ciekawa, 
bo jest odkrywaniem prawdy, albo oszukiwa-
niem w imię znalezienia prawdy. Niezwykle 
ciekawy jest dla mnie również wątek etyczny, 

polegający na tym, że każdy oficer wywiadu 
w imię dobra, musi czasami łamać zasady. Za-
stanawia mnie paradoks, na ile można łamać 
zasady w imię zasad. 

Czy pracował Pan kiedyś w wywiadzie?
Nie, nigdy.

Skąd czerpał Pan materiały do swoich 
dwóch książek szpiegowskich tzn. „Miej-
sce odosobnienia” i „Znaleźć, naprawić, 
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wykończyć”? 
Zrobiłem tzw. biały wywiad. Grzebałem w In-
ternecie, w różnych książkach, archiwach. Wie-
lu rzeczy po analizie można się domyśleć. Za-
bawiłem się w analityka wywiadowczego. Poza 
tym rozmawiałem z odpowiednimi ludźmi, 
w głowie notując sobie ich odpowiedzi i rąb-
ki tajemnic, które mi uchylili. Myślę, że mogę 
zdradzić mały szczegół, że o metodach opera-
cyjnych opowiedział mi nieżyjący już generał 
Sławomir Petelicki. To wszystko potem się łą-
czy, włącza wyobraźnię i powstaje lepsza lub 
gorsza książka. 

Czy woli Pan pisać scenariusze filmowe 
czy książki i czy są jakieś znaczące róż-
nice?
Z mojego punktu widzenia nie ma różnic. 
W książce jest papier i okładka, a w filmie no-
śnik elektroniczny, dlatego nie różnicuję tego. 
I w jednym i w drugim pisaniu przechodzę 
przez te same etapy. Wyznaczam sobie bo-
hatera, który ma konkretny cel i musi przejść 
z punktu A do punktu Z. Jest kim innym na 
początku niż na końcu. Muszę też wiedzieć jaki 
będzie punkt kulminacyjny i jakie zakończenie. 
Książka różni się od filmu tym, że w scenariu-
szu nie mogę pokazać myśli bohatera, jego 
wewnętrznych sporów, dywagacji, natomiast 
w książce mam pełne pole do popisu. 

Budując postacie w swoich filmach i książ-
kach stara się Pan pokazać ich złożoność, 
wielowymiarowość, niejednoznaczność. 
Dlaczego wątek psychologiczny i moralny 
jest Panu tak bliski?
Bo to jest samo życie. Każdy z nas składa się 
z anioła i diabła, a rzeczywistość jest szara. Dla 
mnie szalenie interesujące jest napięcie etycz-
ne w ludziach. Postacie jednowymiarowe są 
nieciekawe. Podobnie sytuacje, kiedy wiemy 
gdzie jest dobro a gdzie zło. To jest łatwizna. 
A przecież za każdym dobrym czynem idzie 
jakiś moralny wybór, podobnie jak za każdym 
złym. Ogólnie mówiąc, mnie najbardziej inte-
resują wybory moralne i wszystko co się z tym 
łączy tzn. przyczyny i konsekwencje.

Czy, a jeśli tak, to z którym bohaterów Pana 
książek, najbardziej się Pan identyfikuje?

Hmm… trudne pytanie. Trochę tych książek już 
napisałem. Na pewno nie z Mirabelką (książka 
dla dzieci), bo ona była po pierwsze dziewczyn-
ką, a po drugie drzewkiem (śmiech). Mimo to, 
ona w wielu kwestiach jest podobna do mnie. 
Zadaje sobie dużo pytań, które ja też sobie za-
daję. Ona jest mądrym drzewkiem. Nie mówię 
tu, że ja jestem mądry, tylko, że drzewko po-
trafi zadawać mądre pytania, na które nie ma 
odpowiedzi. 

Wracając do książek szpiegowskich, myślę so-
bie o głównych bohaterkach moich powieści. 
Na myśl przychodzi mi Ewa Górska główny 
analityk Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, która musi czasami nawet wbrew so-
bie i swoim przekonaniom odkryć prawdę, 
która jest niewygodna. Ona jest osobą, która 
wierzy w podstawowe wartości. I ja również 
w nie wierzę, choć szczerze mówiąc nie zawszę 
potrafię je spełniać. Pisząc tę książkę bardzo 
zżyłem się z tą postacią. Jest też inna postać 
z mojej najnowszej książki, która jest w druku 
i czeka na wydanie. To jest chłopak, który ma 
bardzo wiele moich cech charakteru, ma też 
ogrom pasji. W mojej opowieści jest egzekuto-
rem w Armii Krajowej i ma wykonać wyrok na 
słynnej aktorce, która jest zamieszana w ko-
laborację z Niemcami. Nazywa się Ina Bonita. 
On ma ogromne moralne dylematy, bo z jednej 
strony dostaje rozkaz i musi ten rozkaz wyko-
nać, wiedząc, że ona jest niewinna, a z dru-
giej – kocha ją. Poza tym jest bardzo związa-

ny z Warszawą, a ja czuję się warszawiakiem 
z krwi i kości, chociaż urodziłem się w Łodzi. 
To jest postać, która w tym momencie jest mi 
najbliższa, bo jest najświeższym i najmłodszym 
moim dzieckiem.

Czy ma Pan jakieś zawodowe marzenie, 
które nie zostało jeszcze spełnione?
Mam. Ono jest związane z powstawaniem 
książki, którą obecnie piszę. Bardzo chciałbym, 
by ta książka doczekała się druku. To jest takie 
marzenie na krótki dystans.

A o czym będzie ta książka?
To jest książka beletrystyczna o Adamie Mic-
kiewiczu, w której poznamy go na nowo. My 
mamy w głowie obraz Mickiewicza, który jest 
zapisany przez lektury szkolne, a to jest cał-
kowicie fałszywy obraz. W mojej książce mie-
ści się wszystko: życie, wiara, miłość, zdrady, 
wielka polityka, niezwykła poezja, walka z sa-
mym sobą, a na końcu niesłychana śmierć. 
Mam marzenie, by ta książka się ukazała, choć 
dochodzą do mnie słuchy, że wydawnictwa 
w okresie po pandemii są w bardzo złym mo-
mencie.

Pisze Pan też książki dla dzieci. Wspomnia-
na tu Mirabelka jest tego wspaniałym 
przykładem. 
Lubię pisać dla dzieci. Robię to prawie tak 
samo jak dla dorosłych, tylko innym językiem, 
ale piszę o tych samych sprawach. Pomyśla-
łem sobie, że jest to fajne wyzwanie, a poza 
tym dzieci są bardzo wdzięcznymi czytelnikami. 
O tym przekonałem się na wielu spotkaniach 
autorskich. Wyobraźnia dziecka i jego zachwyt 
są niesamowite. Gdy dorastamy, niestety je 
tracimy. Dla mnie pisanie dla dzieci to jest po-
wrót do odnajdywania dziecka w sobie. Poza 
tym dla dzieci można pisać o bardzo poważ-
nych sprawach, co nie uchodzi w literaturze dla 
dorosłych. Kiedy się powie w książce „trzeba 
być dobrym”, to co innego znaczy to dla dziec-
ka, a co innego dla dorosłych. Dla tych drugich 
trzeba się nieźle nagłowić jak taką tezę sprze-
dać, aby ona nie była deklaratywna i łatwa. 

Dziękuję Panu za rozmowę i życzę speł-
nienia marzeń.

Na zakończenie XXII Izabellińskich Spotkań z Książką wysłuchaliśmy koncertu Krzysztofa Ścierańskiego.

fot. Michał Starnowski

Cezary Harasimowicz
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SIŁA TWOICH PRZEKONAŃ  CZ. 2
Bywa, że nosimy w sobie przekonania, które nie są nasze. Należą do naszych rodziców, na-
uczycieli i osób, które wywarły silny wpływ na naszą psychikę i nasz rozwój. Jeśli masz w sobie 
cudze przekonania i wiesz, że one ci nie służą, wtedy świadomie możesz zacząć je zmieniać.

PSYCHOLOGIA

W naszym życiu jest mnóstwo różnych 
przekonań. Niektóre z nich są pozy-

tywne. Mówią ci, że świat jest piękny, ludzie 
są dobrzy, praca jest fascynująca, a przyjacie-
le lojalni. Utwierdzają cię w przekonaniu, że 
możesz mieć wszystko, jesteś warta miłości, 
potrafisz kochać i czeka cię jeszcze wiele do-
brego. Te przekonania motywują nas do dzia-
łania i do osiągania celów, spełniania marzeń, 
życia takiego jakiego chcemy, relacji takich 
jakich chcemy, odnoszenia sukcesów w życiu 
zawodowym. 

Są też przekonania negatywne, które nas znie-
chęcają, zatrzymują w działaniu i demotywu-
ją. Mamy też mnóstwo fałszywych przekonań 
np. że świat się kręci wokół nas, a ludzie nie 
mogą mieć innych zasad i poglądów niż my, że 
nasze życie nie powinno być trudne i ma być 
bezproblemowe. Fałszywym przekonaniem jest 
też oczekiwanie od ludzi np. otwartości, uczci-
wości czy miłości. Często zapominamy, że oni 
też mają wybór.

Dobra wiadomość jest taka, że naszych przeko-
nań nabywamy w trakcie w życia i w dowolnym 
momencie możemy je zmienić. Dobre przeko-
nania zostawmy w spokoju, dziś zajmiemy się 
tymi, które nas ograniczają. 

W poprzednim odcinku dowiedziałaś się skąd 
się biorą przekonania, jaką mają historię i kto 
nas nimi nakarmił. Teraz musisz się dowiedzieć 
jak działa twoja podświadomość. Otóż, ona 
działa na twoją korzyść – chce zadbać o twoje 
ciało, ducha i psychikę. Z zasady nasza część 
biologiczna dąży do tego, by walczyć o życie, 
tak samo nasza część mentalna (podświado-
mość) dba o to, byśmy byli zdrowi i bezpieczni. 
Czasem jest to trochę pokrętne, bo coś, co dla 
nas jest barierą i ograniczeniem, dla podświa-
domości jest ochroną. Wyobraź sobie sytuację, 
że ktoś ma słabszy temperament, wolniej się 
uczy, jego umysł nie przetwarza zbyt dużej ilo-
ści informacji. I teraz taka osoba zatrudnia się 
w firmie czy wchodzi do biznesu, gdzie właśnie 
będą od niej wymagać przeciwnych cech. Za-
czyna być przebojowa, ma dużo spraw i rzeczy 
na głowie, ale w pewnym momencie jej system 
neurologiczny przepala się jak dysk w kompu-
terze i następuje wypalenie zawodowe. 

Podświadomość planuje twoją przyszłość. Robi 
to na podstawie twojej przeszłości. Czasem 

wchodzimy z kimś w relację i od 
razu jesteśmy do tej osoby uprze-
dzeni. Wynika to często z relacji, 
które mieliśmy w przeszłości, a któ-
rych być może nie domknęliśmy. Bo 
dla podświadomości ważna jest też 
ciągłość i domykanie różnych pro-
cesów. Jeśli coś zaczęłaś, to musisz 
to skończyć. Tak jak w życiu – np. 
jeśli otwierasz lodówkę, by coś 
z niej wyjąć, to potem ją z powro-
tem zamykasz – to jest taka pętla, 
bo wszystko ma swój początek 
i koniec. 

Weźmy pod lupę sytuację zawodową. Pracuje-
my z kimś nad wspólnym projektem. W pew-
nym momencie nasze koncepcje zupełnie się 
„rozjeżdżają”. Dochodzi do kłótni i każdy z nas 
idzie w swoją stronę. Wiesz co dzieje się dalej? 
Otóż ta relacja nie została domknięta, a sytu-
acja wyjaśniona, czyli złe emocje nie zostały 
uwolnione. Gdy pójdziemy do nowej pracy 
i spotkamy podobną osobę, to mogą się one 
znowu uruchomić, pomimo że nie znamy tej 
osoby i nic złego nam nie zrobiła. Nasz umysł 
będzie „odpalał” starą pętlę, szukając domknię-
cia. To oznacza, że możesz się denerwować na 
różne nowe sytuacje bez powodu, chociaż dla 
podświadomości ten powód jest. Dlatego tak 
ważne jest, by dążyć do „domykania pętli” – 
jeśli nie na żywo, to chociaż we własnej gło-
wie. Po prostu staraj się kończyć sprawy, które 
tego wymagają, tak w życiu zawodowym, jak 
i prywatnym. Wszystko po to, by uniknąć nie-
właściwych przekonań.

Czasem podświadomość chce cię przed czymś 
chronić, dając ci takie a nie inne przekonanie. 
Na przykład stoisz na pasach i chcesz przejść 
na drugą stronę ruchliwej ulicy, jednak sygna-
lizacja świetlna nie działa, a ty się spieszysz. 
Twój świadomy umysł podpowiada ci, że mu-
sisz spróbować przebiec, bo przecież bardzo 
się śpieszysz, a podświadomość mówi: nie idź! 
Muszę cię chronić, by nic ci się nie stało. Zasta-
nów się, co twoja podświadomość mogłaby ci 
dać, gdyby była Twoim nauczycielem? Zapytaj 
ją czego cię to wydarzenie nauczyło. 

Zadaj sobie pytanie – gdyby twoja podświa-
domość miała jakąś intencję, jakiś cel, żeby 
cię trzymać w danym przekonaniu, to co by to 

było? O co jej tak naprawdę chodzi? Często pa-
radoksalnie to przekonanie jest ograniczające, 
ale musi być w tym jakiś cel podświadomości. 
Wyobraź sobie, że ktoś ma przekonania, że 
nie chce dużo zarabiać albo nie jest w stanie 
dużo zarabiać, albo boi się dużo zarabiać. Ta-
kie przekonanie go ogranicza. Skutkiem tego 
jest brak pewności siebie, wykładanie się na 
rozmowach kwalifikacyjnych i niemożność zna-
lezienia dobrej pracy. Gdy zaczynamy głębiej 
szperać w podświadomości dowiadujemy się, 
że ona ma swój cel np. wie, że nie masz odpo-
wiedniej wiedzy i gdybyś poszła do bardzo od-
powiedzialnej i bardzo dobrze opłacanej pracy, 
to w pewnym momencie byś nie wytrzymała 
i byłoby z tego więcej szkody, niż pożytku. Stoi 
za tym konkretna intencja podświadomości, 
która paradoksalnie nas chroni. Dopóki nie 
masz uszkodzonego mózgu, nie jesteś pod 
wpływem środków odurzających, to twoja 
podświadomość działa na twoją korzyść, nawet 
jeśli wydaje ci się, że tak nie jest.

Jednak mamy wolną wolę. I – mimo działań 
podświadomości – możemy świadomie de-
cydować o naszych przekonaniach. Bywa, że 
nosimy w sobie przekonania, które nie są na-
sze. Należą do naszych rodziców, nauczycieli 
i osób, które wywarły silny wpływ na naszą 
psychikę i nasz rozwój. Jeśli masz w sobie cu-
dze przekonania i wiesz, że one ci nie służą, 
wtedy świadomie możesz zacząć je zmieniać. 
Najprostszą metodą jest „udawanie” nowego 
przekonania. Jeśli jeszcze nie czujesz, że nowe 
przekonanie jest twoje, zacznij udawać, że tak 
jest. Może to wyglądać na próbę oszustwa, ale 
tak naprawdę chodzi o przekonanie naszego 

grafika: pixabay.com
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nieświadomego umysłu, że zmiana jest możli-
wa. Wyłapuj wszystkie sytuacje, w których po-
jawia się stary schemat i delikatnie go zmieniaj. 
Nie gań siebie, nie denerwuj się, po prostu po-
myśl na nowo, pomyśl inaczej, wypowiedz na 
głos nowe przekonanie. Siłą starych przekonań 
jest ich nawykowość. Pokonaj je własną bronią 
i stwórz nowe nawyki. Na początku możesz się 
czuć trochę dziwnie, ale ani się obejrzysz, a na-
wykiem stanie się nowy sposób myślenia.

A teraz trochę praktyki…

Pomyśl o swoich przekonaniach, które chciała-
byś zmienić, zapisz je na kartce papieru. Zasta-
nów się, w którym momencie twojego życia się 
one pojawiły i dlaczego są takie, a nie inne. Co 
się wtedy wydarzyło? Jakie osoby brały w tym 
udział? Jaka była ich reakcja? Jak ty się zacho-
wywałaś?
Następnie przeczytaj je kilkakrotnie i zwróć 
uwagę na opory, które mogą się pojawiać. 
Może się okazać, że trzeba będzie zmienić zu-
pełnie inne przekonania, niż ci się pierwotnie 
wydawało.
Oswajaj się z nowym sposobem myślenia. 
Możesz powiesić sobie kartkę na lustrze, zro-

bić przyjemną tapetę na pulpit z odpowiednim 
tekstem czy zapisać w smartfonie „przypomi-
najkę”.

Następnie zapytaj sama siebie: 
• jakie masz doświadczenia i jakie uczucia bu-
dzi w tobie dane przekonanie?
• czy jest oparte na faktach?
• czy pozwala ci zrealizować bliższe i dalsze 
cele?
• czy cię wspiera?
• czy to przekonanie sprawia, że lepiej dbasz 
o swoje zdrowie?
• czy zwiększa twoje bezpieczeństwo?
• czy pozwala ci się lepiej czuć? 
• czy to przekonanie pomaga rozwiązywać 
konflikty czy ich unikać? 

Przekonania, które wywołują w tobie negatyw-
ne uczucia z pewnością są do zmiany. Prze-
formułuj swoje negatywne przekonania na 
pozytywne np. pieniądze szczęścia nie dają. 
Zmień na: pieniądze są ważne, dają w życiu 
wiele możliwości i pomagają spełnić marzenia. 
Pamiętaj, by nowe przekonanie miało pozytyw-
ną formę. Pomyśl sobie o nowym przekonaniu 
i poczuj wszystkie pozytywne emocje, które ze 

Iwona Mazurek – trener rozwoju osobi-
stego i coach, założycielka Akademii 
Rozwoju Osobistego BIAŁA RÓŻA, przez 
wiele lat prowadziła grupy wsparcia dla 
kobiet.

Z ŻYCIA GMINY

TRWA NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIOR+

sobą niesie.

Zastanów się co widzisz, co słyszysz, jak po-
strzegasz siebie, świat i sytuację w tym nowym 
przekonaniu. 

Teraz wyobraź sobie osobę, która ma to prze-
konanie i świetnie sobie radzi – co ona może 
ci powiedzieć, jak ona się zachowuje, co robi, 
jak się czuje?

Pomyśl o osobie, która cię kocha i całym ser-
cem cię wspiera w dążeniu do celu – co ci 
mówi, jak się zachowuje w stosunku do ciebie?

Następnie wejdź w to nowe przekonanie i sta-
raj się zachowywać, myśleć i czuć, jakby było 
z tobą od zawsze.

Życzę ci powodzenia na nowej, szczęśliwej 
drodze życia.

Iwona Mazurek

Dzienny Dom Senior+ znajdujący się w Izabelinie przy 
ulicy Matejki 19 to niezwykłe miejsce spotkań senio-

rów, w którym panuje pełna ciepła i prawdziwie rodzinna 
atmosfera. Podopieczni mogą korzystać z placówki przez 
5 dni w tygodniu w godzinach 8.00-16.00.

Każdego dnia zapewniony jest ciepły posiłek w formie 
obiadu. Proponujemy szereg ciekawych form spędzania 
wolnego czasu oraz możliwość korzystania z doskonale 
wyposażonej sali gimnastycznej i sprzętu rehabilitacyj-
nego.

Główną ideą funkcjonowania ośrodka jest wsparcie se-
niorów w sferze społecznej aktywizacji i zapobieganie 
samotności. Chętnych bardzo serdecznie zapraszamy do 
udziału w zajęciach. 

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefonicz-
ny pod numerem 22 506 47 58 z pracownikami DDS+ 
w godzinach 8.00-16.00

Tekst i fot. Ewa Przybysz

Wójt Gminy Izabelin i kierownik Dziennego Domu Senior+ zapraszają do zapoznania się i skorzy-
stania z oferty placówki, która utworzona  jest dla seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych 
zawodowo i mieszkających w gminie Izabelin.
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KULTURAPRZYRODA

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KLESZCZACH

Szczególnie przyciąga je ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Po 
powrocie z miejsc, w których mogą występować kleszcze, należy 

dokładnie obejrzeć całe ciało, w tym owłosioną skórę. Kleszcze 
najczęściej można znaleźć tam, gdzie skóra jest najdelikatniejsza (na 
rękach, nogach, głowie – na granicy włosów i za uszami, w zgięciach 
stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych).

Jak ustrzec się przed ukłuciem kleszcza?
Ukłucie przez kleszcza może doprowadzić do bardzo poważnych chorób 
zakaźnych i powikłań. Dlatego tak ważne jest, żeby unikać kontaktu 
z tymi pajęczakami i – wybierając się w miejsca, gdzie mogą występo-
wać – przestrzegać kilku zasad:

• odpowiedni ubiór – czapka, długie spodnie, koszula lub bluza z długi-
mi rękawami (przylegające do ciała lub zakończone ściągaczami) oraz 
zakryte buty;

• odpowiedni kolor ubrania – na jasnej odzieży łatwo zauważyć wędru-
jące kleszcze;

• unikanie spania w starych budynkach, w których przebywają udomo-
wione zwierzęta;

• obozując na wolnym powietrzu, należy się upewnić, że roślinność wo-
kół namiotu jest krótko przycięta;

• stosowanie repelentów – produktów odstraszających kleszcze, nano-
szonych bezpośrednio na skórę lub odzież;

• szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 

Co robić, gdy zobaczysz, że ukłuł Cię kleszcz?
Gdy zobaczysz na sobie kleszcza, powinieneś przystąpić do jego usu-
nięcia.

1. Przygotuj plastikową pęsetę i wodę utlenioną lub 40% alkohol do 
dezynfekcji. Alternatywą dla pęsety są miniaturowe pompki ssące, pla-
stikowe „kleszczołapki” dostępne w aptekach. Uwaga! Metalowa pęseta 
może okazać się zbyt ostra i uciąć kleszcza, zamiast go złapać.

2. Chwyć kleszcza tuż przy skórze, za przednią część ciała i zdecydowa-
nym ruchem pociągnij ku górze.

3. Dokładnie umyj ręce i zdezynfekuj miejsce ukłucia.

4. Obserwuj miejsce po ukłuciu. Jeśli wystąpi niepokojąca zmiana, skon-
sultuj się z lekarzem.

Pamiętaj! Nie można wykręcać kleszcza bezpośrednio palcami 
ani za pomocą substancji natłuszczających. To może spowodować 

Choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym 
klimacie. Kleszcze żyją głównie w lasach liściastych i mieszanych, na obszarach trawiastych, w gę-
stych zaroślach, paprociach, na terenach zieleni miejskiej. 

zatkanie tchawek (narządu wymiany gazowej) kleszcza, a następnie jego 
wymioty, które przyśpieszają przedostanie się bakterii i wirusów do ciała 
ukłutego.

Jeśli nie jesteś pewny, czy będziesz umiał właściwie usunąć kleszcza, 
zgłoś się do najbliższego punktu medycznego lub lekarza!

Dlaczego kleszcze są groźne?
Ukłucia kleszczy często prowadzą do powstania zmian skórnych o cha-
rakterze alergicznym, ropnym, obrzękowym. Mogą one dawać różne 
objawy u ludzi – w zależności od wrażliwości układu odpornościowego.

Kleszcze – poprzez ukłucie – mogą przenosić bardzo groźne choroby 
zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe za-
palenia mózgu.

Borelioza
Liczba zachorowań na boreliozę z roku na rok zdecydowanie rośnie. 
Pierwsze objawy chorobowe mogą pojawić się po około 10 – 14 dniach 
od ukłucia. Typowym objawem boreliozy są zmiany skórne w postaci 
pierścieniowatego rumienia wędrującego, który występuje u ok. 40 do 
50% chorych. Typowy rumień ma średnicę przekraczającą 5 cm. Po-
czątkowo ma on kształt koła o średnicy 1 – 1,5 cm, które się powiększa, 
blednie od środka i zanika. Rumień nie zawsze jest widoczny. Czasami 
jest mylony ze śladem po ugryzieniu, otarciem lub uczuleniem. Jednak 
jeśli wiemy, że w tym miejscu ukuł nas kleszcz, wszelkie zmiany skórne 
powinny nas skłonić do szybkiej wizyty u lekarza. Na boreliozę nie ma 
szczepionki. Pamiętaj! Każde podejrzenie zakażenia należy skonsultować 
z lekarzem!

Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM)
Do zakażenia wirusem kleszczowego zapalenia mózgu dochodzi w ciągu 
kilku pierwszych minut wysysania krwi przez kleszcza.

Objawy występują po około 7 – 14 dniach od kontaktu z kleszczem. 
Mają charakter grypopodobny i trwają przez tydzień. Przebieg choroby 
może być ciężki, niekiedy może prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci. 
Zdarza się jednak, że zakażenie przebiega bezobjawowo.

Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania kleszczowemu zapaleniu 
mózgu i jego następstwom są szczepienia ochronne. Można je rozpo-
cząć w dowolnej porze roku, jednak najlepiej zrobić to zimą lub wiosną, 
aby po przyjęciu dwóch dawek szczepionki uodpornić się jeszcze przed 
sezonem.

W Polsce szczepienie przeciw KZM jest zalecane w kalendarzu szczepień 
ochronnych:

• dzieciom po ukończeniu pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłym;

• osobom przebywającym na terenach, na których występuje zagrożenie 
występowania kleszczy (w tym zatrudnionym przy eksploatacji lasu);

• służbom mundurowym;

• rolnikom;

• młodzieży odbywającej praktyki na obszarach, gdzie mogą występować 
kleszcze;

• turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Informacje zaczerpnięte z oficjalnej strony Ministerstwa Zdrowia RP
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Posadziliśmy łącznie 18 drzew – większość z nich otrzymała swo-
je imiona: dąb Sołtys (dąb przyjaźni międzysołeckiej), lipa Urszula 

oraz klony: Trzech Sołtysów, Edward, Feliks, Ryś, Orzeł, Jack, Reten-
cja, Julek, Klonomir, Ala, Józef, Czesław.

Nie do przecenienia było zaangażowanie mieszkańców Hornówka we 
współtworzenie naszej wiejskiej przestrzeni. To właśnie ta energia i za-
interesowanie mieszkańców lokalnymi sprawami nadają sens działal-
ności sołtysa i rady sołeckiej.

Piękna energia popłynęła także między sołectwami. Sołtysi i mieszkań-
cy Sierakowa, Truskawia, Izabelina C oraz Lasek nie tylko posadzili dąb 
przyjaźni – tu podziękowania dla pani Barbary Dziewulskiej z Izabelina 
za pomysł dębu przyjaźni i samo drzewko – ale także wsparli akcję 
swoją fizyczną pracą i przyjacielską rozmową. Sołectwo Hornówek 
przekazało sołectwu Truskaw kolejne drzewo przyjaźni, kontynuując 
ten szczególny łańcuszek na rzecz zacieśniania międzysołeckich relacji. 

Wszystkich zachęcamy do spaceru ul. XI Poprzeczną, a ,,rodziców’’ 
drzew do regularnych odwiedzin i zasilania ich uwagą, a w okresach 
suszy – także wodą.

Rada sołecka i sołtys Hornówka dziękują wszystkim za udział i wspar-
cie przy organizacji, było pięknie!

Anna Rychlik

RODZINNE SADZENIE DRZEW W HORNÓWKU
Sadzenie drzew tworzy wspólnotę. To wymiana między człowiekiem a naturą:  coś zabieramy 
– coś dajemy – takimi refleksjami mieszkańcy Hornówka dzielili się ze sobą 30 maja podczas 
sadzenia drzew wzdłuż ulicy XI Poprzecznej.

PS. Cztery drzewa pozostały bezimienne – uprzejmie prosimy tych 
z Państwa, którzy opuścili nas wcześniej, o przekazanie imion nada-
nych Państwa drzewom.

Fotorelacja dostępna na Facebooku sołectwa Hornówek 
autorzy zdjęć: Fotopiekarnik, Bartosz Rychlik

KULTURAPRZYRODA

DRUGIE ŻYCIE ROŚLIN 
NOWA INICJATYWA SOŁECTWA HORNÓWEK

Rozwiązanie jest proste:

- wykop roślinę, która jest ci już niepotrzebna,
- przesadź do doniczki,
- opisz,
- postaw w skrzynce i daj jej szansę na nowy dom.

Na pewno szybko go znajdzie i będzie sprawiać radość innym. Ty masz satysfakcję, że 
komuś sprawiłeś przyjemność, ktoś inny zaoszczędził pieniądze, a twoja roślina dostała 
drugie życie. Nasze skrzynki znajdziecie w czterech lokalizacjach na terenie Hornówka 
– w miejscach tablic ogłoszeniowych:

1. ul. Kurowskiego przy ul. XII Poprzecznej

2. ul. Jeżynowa róg ul. Sosnowej

3. ul. Działkowa róg ul. Zakątnej

4. ul. Szkolna przy „dużej szkole” 

Dzielmy się naszą ogrodową pasją.
Egida Kacymirow

Zdjęcie przesłane przez organizatorów akcji

Wszyscy kochamy nasze ogrody, jesteśmy z nich dumni, uwielbiamy w nich przebywać, ale cza-
sem też potrzebujemy zmiany. Musimy zrobić porządek na rabatach, czegoś się pozbyć posadzić 
coś nowego. Ale jak tu się pozbyć czegoś, co z sercem sadziliśmy? Jak pozyskać nową roślinę?
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GDZIE, JAK NIE W LESIE? 
PRZEMYŚLENIA TROCHĘ „NIEWYGODNE”

Czasem widzę w nim duszę przyrodnika, prawdziwego miłośnika dzikiej przyrody, który na widok 
lasu zmienia się w głodnego wrażeń i doznań odkrywcę. W dzikiej przyrodzie budzi się jego dzika 
natura. Ten niestrudzony entuzjasta spacerów to udomowiony przedstawiciel psowatych, czyli jak 
nie trudno odgadnąć – pies domowy Canis lupus familiaris. 

Wszystkie leśne zwierzęta – te „kudłate 
i łaciate, pręgowane i skrzydlate. Te, co 

skaczą i fruwają” – są obiektem jego szczerego 
entuzjazmu i (tłamszonego smyczą) uwielbie-
nia. Czy to z nosem nad ziemią, przy ziemi, 
czy w ziemi – ogon merda w uradowaniu. 
W lesie bodźców dźwiękowych i zapachowych 
jest tyle, że jego zmysły wariują. I choć cieszy 
mnie jego naturalny i zrozumiały entuzjazm, to 
jednak Kampinoski Park Narodowy (jak zresz-
tą każdy inny park narodowy, a także wszelki 
obszar leśny) nie jest miejscem, gdzie mógłby 
realizować swoje pasje nieedytowalnie zapisa-
ne w genach. Bo choć na co dzień to nawet 
posłuszny pieszczoch, kudłata, trochę nieokrze-
sana fajtłapa, to jednak nigdy nie mogę mieć 
takiej pewności, która wykluczyłaby sponta-
niczny, podyktowany wilczym zewem natury, 
scenariusz zdarzeń. Scenariusz, który mając 
na uwadze inne żywe istoty, nie powinien się 
zrealizować. 

Puszcza Kampinoska to miejsce stałego lub 
czasowego pobytu wielu gatunków dzikich 
zwierząt. Zresztą po to też została objęta naj-
wyższą ochroną – by być dla nich ostoją, za-
pewniać warunki do życia we wszelkich jego 
aspektach. Wycieczki po Puszczy dają nadzieję 
na spotkanie z ich mieszkańcami – łosiem, sar-
ną, lisem czy wiewiórką – uogólniając: z wie-
loma dziko żyjącymi zwierzętami (znajdując 
odstępstwa dla: kleszczy, komarów, żmij i in-
nych uzasadnionych i zupełnie abstrakcyjnych 
przykładów). A towarzyszem tych wycieczek 
bywa również pies. Niestety, może on tym 
pełnoprawnym mieszkańcom lasów, łąk i pól 
trochę utrudnić życie. Jego entuzjazm nie 
ogranicza się do cichych obserwacji – chętnie 
pogoni, powęszy, wykopie, rozkopie, tu obsika, 
tam zostawi coś innego… Potrafimy to sobie 
wyobrazić, nawet jeśli nasz pies nigdy tego nie 
robił. I znam argument, znam to odwieczne 
pytanie – więc gdzie ten pies ma się wybiegać? 
Gdzie, jak nie w lesie? 

Las i park narodowy zdaje się lepszym miej-
scem na „wybieganie” dla naszego psa niż 
skromny skrawek zieleni przy bloku, który 

trudno odnaleźć w czasach uwielbienia i czci 
dla betonu. Lepszy nie jest nawet miejski park, 
gdzie tabliczki informują, że psom w ten ele-
gancko przystrzyżony, wypracowany, wymu-
skany ogród, przeznaczony tylko do podziwia-
nia, wejść absolutnie nie można. Z tej idealnej 
przestrzeni wypielęgnowanych rabatek, finezyj-
nych klombów i symetrycznie przystrzyżonych 
żywopłotów, co jakiś czas uciekamy z psem do 
parku narodowego, na „wybieganie”. A kiedy 
nasz pies wraca z tego „wybiegania” obklejony 
błotem, z „dziadami” na uszach i z wiankiem 
z przytulii czepnej, a do tego z jęzorem do 
ziemi i brakiem tchu – można nie mieć wątpli-
wości, że to pies, który właśnie zaznał szczę-
ścia. Tylko pytanie – jakim kosztem. Trochę 
naszego spokoju – bo jeśli znika gdzieś w le-
śnych ostępach, to nie do końca wiemy, co się 
z nim właśnie dzieje. Czy w tej swojej euforii 
nie pohasał za daleko? Czy się nie zgubił, czy 
instynkt i siły witalne nie zawiodły go w jakieś 
niebezpieczeństwo? Czy nie przestraszył innych 
turystów na szlaku? Czy spotkanie oko w oko 
z dużym zwierzem – np. łosiem, jest tym cze-
go chcemy (zarówno dla naszego psa jak i dla 
zdezorientowanego łosia, który w obliczu za-
grożenia, może zareagować nie tylko uciecz-
ką…)? Czy chcemy, by nasz psiak splądrował 
gniazdo? Pogonił za podlotem, który nie zdobył 
jeszcze mistrzowskich umiejętności szybkiego 
zerwania się do lotu? Gdy słyszę zapewnienia, 
że wszystkie te scenariusze nie wydarzą się 
na naszym spacerze z psem, nachodzi mnie 
myśl, że czasem sami nie możemy przewidzieć 
własnego zachowania, a co dopiero przewi-

dzieć zachowanie zwierzęcia… Bezdyskusyjnie 
– każdy pies jest drapieżnikiem, który zostawi 
swój ślad w przyrodzie – zaznaczy teren swoim 
zapachem. 

A drapieżnikiem uprawnionym do tego w lesie 
nie jest pies, a wilk czy ryś. Jest jeszcze kwe-
stia nieczystości, które z przestrzeni podwórko-
wo-trawnikowej jesteśmy zobowiązani sprząt-
nąć po swoim psie. W lesie wydaje się nam 
to zbędne, a jednak psie odchody dla leśnych 
zwierząt mogą stać się źródłem groźnych pa-
sożytów, a dla odwiedzających park, powodem 
nieestetycznych doznań (szczególnie dla tych, 
którzy pozwalając sobie na chwilę wytchnie-
nia podczas wycieczki, przycupną sobie gdzieś 
przy szlaku). Z kolei odchody dzikich zwierząt 
są potencjalnym źródłem zakażenia dla psa.

Można było też od razu, mało subtelnie acz 
kategorycznie, odnieść się do obowiązujących 
przepisów. Jednak, gdyby ktoś bardzo literalnie 
chciał stosować się do dokumentów prawnych 
i wdał się w polemikę, to ten spór zapewne by 
wygrał. Bo sposobów na to, by w świetle prze-
pisów wyjść obronną ręką jest wiele. Ustawa 
o lasach nie pozwala na puszczanie psów lu-
zem. Zatem trochę od indywidualnej interpre-
tacji zależy jak ów „luz” zdefiniujemy. Wpraw-
dzie cały park nie jest obszarem leśnym, ale 
już kolejny akt prawny – Ustawa o ochronie 
przyrody, odnosi się do całego jego obszaru. 
Zabrania ona wpuszczania psów na tereny 
objęte ochroną ścisłą i czynną, poza obszara-
mi wskazanymi w planie ochrony. Taki zapis 
daje szansę na pewne odstępstwa. Planując 

fot. pixabay.com
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wycieczkę do parku narodowego warto za-
tem poszukać informacji, które rozwieją nasze 
wątpliwości w psiej kwestii. Jednak nie zawsze 
plan ochrony w ogóle pochyla się nad zagad-
nieniem „pies w parku narodowym”. Dlatego 
w tym przypadku odsuńmy na bok przepisy, 
nakazy, zakazy, i odwołajmy się do własnego 
rozumu i zdrowego rozsądku. Zróbmy bilans 

zysków i strat, wykażmy się zdolnością przewi-

dywania zdarzeń oraz ich następstw. 

Wypleniliśmy naturę z najbliższego otoczenia, 

więc obecnie zostaje nam już tylko ucieczka za 

miasto. Ale to rozwiązanie mocno tymczaso-

we, bo zamiast eksploatować do cna przyro-

dę – tę chronioną, tak unikalną i deficytową 

– powinniśmy zawalczyć o to, by to co wokół 
– zdewastowane, zabetonowane, przytłaczają-
ce i nieprzyjazne – odzyskało dawno utraconą 
zieloność i naturalność, której potrzebuje nasz 
pies, a jeszcze bardziej my. 

Dorota Matuszyk
specjalista ds. edukacji

Kampinoski Park Narodowy

KULTURAPRZYSTANEK PASJA

OGRÓD – LEKARSTWO NA STRES
Z Elżbietą Sosińską – mieszkanką naszej gminy, pasjonatką ogrodnictwa – rozmawiała Iwona Mazurek

Ma Pani piękny ogród, jak długo powstawał?
Dziękuję. Od zawsze kochałam przyrodę i kwiaty, więc kiedy z mężem 
przeszliśmy na emeryturę, wyprowadziliśmy się z Warszawy do Izabeli-
na. Już wcześniej mieliśmy tu działkę leśną, na której rośnie dużo drzew. 
Gdy zaczęłam tworzyć ogród, musiałam skupić się na roślinach cienio-
lubnych lub tylko znoszących cień. Włożyłam w niego dużo pracy, ale 
jest to moje hobby, które daje mi też dużo satysfakcji. Robię to już od 
20 lat. W tym roku ze względu na odosobnienie w związku z pandemią 
poświęciłam mu więcej czasu. Odwdzięczył się mi pięknym widokiem.

Ile czasu Pani poświęca każdego dnia, by efekt był tak oszała-
miający?
Jak się coś kocha, to nie liczy się poświęconego czasu. Mój ogród jest 
tak zaplanowany, by od wczesnej wiosny kwitły w nim kwiaty i ro-
śliny. W tym roku już w lutym, tuż po rozmarznięciu ziemi, zaczęły 
wychodzić białe przebiśniegi, z czasem dołączyły do nich niebieskie 
krokusy. Zrobił się prawdziwy kwietny, kolorowy dywan. Wczesna 
wiosna to królestwo cebulek. Kwitną: hiacynty, szafirki, narcyzy, 
a na koniec tulipany. W maju w moim ogrodzie niepodzielnie pa-
nują azalie i rododendrony. Mam wiele ich gatunków i w różnych 
kolorach. Tworzą istną feerię barw. Ich widok zachwyca moich są-
siadów i znajomych. Później przychodzi czas róż. Są tu róże pnące 
rabatowe, okrywowe. Letni okres kończy hortensja. Mam ich wiele. 
Wymienię choćby hortensje bukietowe, ogrodowe, krzewiaste, dę-
bolistne. Każda jest w swoim rodzaju i każda piękna. 

Czy ktoś Pani pomaga pracować w ogrodzie? 
W ziemi pracuję raczej sama. Mąż woli budować architekturę 
ogrodową, więc świetnie się uzupełniamy. Z tyłu naszego domu 
znajduje się mały staw z rybkami, który wykopał właśnie mój mąż. 
Przychodzi do niego wiele zwierząt, by napić się wody. Pełno tu 
ptaków, które chronią się w pobliskich krzakach i drzewach. Przez 
okna obserwuję, jak przylatują kaczki i urządzają sobie zabawę 
na wodzie lub mostku. Częstymi gośćmi są też wiewiórki, które 
zakopują orzechy na zimę, a później ich nie znajdują. W efekcie 
nasiona wiosną kiełkują. Któregoś roku zadomowił się też zaskroniec.

Czyli można powiedzieć, że ogród jest Pani pasją?
Zdecydowanie tak. Gdy wieczorem, po całym dniu siadam na ławce, 
to słucham śpiewu ptaków, rechotu żab i obmyślam plan na kolejny 
dzień. Co trzeba podlać, co przesadzić, co opielić. Bo mój ogród – to 
lekarstwo na zmartwienie, stres. Kiedy jestem smutna, zdenerwowana 
– wychodzę do ogrodu, porozmawiam z kwiatkami i już robi się cieplej 
na duszy. Wraca energia i chęć do życia.

fot. Iwona Mazurek
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CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD MRÓWEK? 
Z doktorem Dawidem Marczakiem – profesorem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządania – rozmawiała Iwona Mazurek

Ile jest gatunków mrówek na świecie, ile 
w Polsce, a ile na terenie KPN?
Mrówki należą do rzędu owadów błonkoskrzy-
dłych – podobnie jak osy, pszczoły, trzmiele, 
szerszenie, etc. Należą do owadów uskrzy-
dlonych – mimo, że bardzo rzadko widujemy 
formy uskrzydlone. Skrzydła posiadają tylko 
królowe oraz samce. 

Na świecie opisano dotychczas ponad 11 tysię-
cy gatunków mrówek, z czego w Polsce wystę-
puje nieco ponad 100 gatunków. W granicach 
Kampinoskiego Parku Narodowego stwierdzo-
no dotychczas około 40 gatunków. Mrówki 
zasiedlają wszystkie środowiska – lasy, pola, 
łąki. Są też gatunki żyjące w bliskim otoczeniu 
człowieka.

Mrówki to owady, które prowadzą spo-
łeczny tryb życia i żyją w rodzinach, gdzie 
każdy osobnik ma swoje zadania do wy-
konania. Są bardzo dobrze zorganizowa-
ne. Jaki jest u nich podział ról?
Tak, mrówki podobnie jak inne owady z grupy 
błonkówek (osy, szerszenie, pszczoły) to zwie-
rzęta żyjące w dużych społecznościach. Każdy 
osobnik w takiej grupie ma swoje zadania do 
realizowania. U mrówek wyróżnia się trzy kasty 
w obrębie gniazda:

1. uskrzydlone samce – ich zadaniem jest wy-
łącznie znalezienie młodej, niezapłodnionej 
królowej i kopulacja. Potem szybko giną.

2. królowe (samice) – w początkowym okresie 
życia (do zapłodnienia) są uskrzydlone, na-
stępnie odrzucają skrzydła i zakładają nowe 
gniazdo.

3. bezskrzydłe robotnice, które nigdy nie osią-
gają dojrzałości płciowej. Ich zadaniem jest 
budowanie gniazda, jego utrzymywanie, kar-
mienie młodych i królowej oraz obrona gniazda 
przed intruzami.

Samce wylęgają się wyłącznie z niezapłodnio-
nych jaj składanych przez królową, natomiast 
z jaj zapłodnionych mogą wylęgać się larwy, 
które następnie przekształcą się w robotnice 
lub królowe. O tym, do jakiej kasty będzie 
należeć dorosła mrówka, decyduje rodzaj po-
karmu. Larwy, z których będą królowe, są kar-
mione innym pokarmem niż larwy przyszłych 
robotnic. 

Na czym polega ich praca?
Mrówki są owadami, które nazywamy praco-
witymi. Jednak należy zwrócić uwagę, iż jest 

to określenie czysto „ludzkie”, pewien rodzaj 
antropomorfizmu. Istnieją ludowe porzekadła 
np. „pracowity jak mrówka”, które wzięły się 
od tego, że obserwujemy mrówki w ciągłym 
ruchu, ciągle coś noszą, przenoszą... Z punktu 
widzenia mrówki nie jest to pracowitość, tylko 
realizowanie konkretnych zadań, dzięki czemu 
kolonia jest w stanie przeżyć. W ich przypadku 
jest to ciągłe donoszenie pokarmu czy elemen-
tów konstrukcyjnych do gniazda.

Idąc lasem widziałam średniej wielkości 
kopiec – mrowisko. Ile mrówek żyje w ta-
kiej jednej kolonii?
W kopcach mrówek rudnic i innych mrówek le-
śnych z nimi spokrewnionych może żyć nawet 
około 1 miliona osobników. Może się w nim 
znajdować jedna lub kilka królowych, nato-
miast przeważającą liczebnie grupą są robot-
nice oraz formy rozwojowe – jaja, larwy i po-
czwarki. Pamiętajmy też, że to, co widzimy to 
zaledwie szczyt mrowiska – jego reszta, nieraz 
kilkukrotnie większa, rozciąga się pod ziemią. 
Są też mrówki, których kilkusettysięczne kolo-
nie mogą żyć w spróchniałych drzewach.

Czy taki kopiec mrówki budują co roku, 
czy raz zbudowany staje się ich domem 
na wiele lat?
Kopiec, czy potocznie mówiąc mrowisko jest 
trwały i budowany raz na kilka lat. Często mro-
wiska funkcjonują do czasu, gdy żyją w nich 
królowe. Zdarza się jednak tak, że kopiec zo-

stanie silnie zniszczony przez drapieżniki – ssaki 
lub ptaki (szczególnie dzięcioły czarne upodo-
bały sobie dietę z mrówek). Wówczas mrówki 
próbują przenieść się i założyć nowe gniazdo.

Jak wygląda mrowisko od wewnątrz?
Mrowisko ma budowę wysoce zorganizowaną. 
Jak wspomniałem, to co widzimy na zewnątrz, 
to jedynie szczyt gniazda. Kopce są zbudo-
wane z ziemi, kamieni i elementów drewna 
oraz szczątek roślin, np. igieł sosnowych, 
fragmentów traw, szyszek. W ścianach kopca 
znajdują się liczne komory, do których robot-
nice przenoszą jaja składane przez królową, 
i gdzie odbywa się ich rozwój. Takie położenie 
komór lęgowych w ścianach kopca zapewnia 
im wyższą temperaturę, potrzebną do dobrego 
wzrostu larw. Oczywiście, wszystkie komory są 
połączone licznymi korytarzami. Pod kopcem, 
w ziemi, znajdują się ciągnące się na wiele 
metrów korytarze i komory podziemne. W nich 
mrówki odbywają okres zimowej hibernacji – 
temperatura nie spada tam poniżej zera stopni. 
Dzięki grubym ścianom kopca i odpowiednim 
systemom wentylacji (korytarze), mrówki po-
trafią utrzymywać od wiosny do jesieni stałą 
temperaturę wewnątrz mrowiska. Wiosną i je-
sienią różnica temperatury pomiędzy wnętrzem 
mrowiska a środowiskiem wynosi nawet około 
20 stopni. 

Każdy kopiec jest nieustannie przez mrówki 

fot. pixabay.com
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zmieniany, przebudowywany, dobudowywany 
– w zależności od chwilowych potrzeb kolonii. 
Dodatkowo mrówki stale poprawiają uszko-
dzenia, które pojawiają się w wyniku działania 
czynników środowiska – intensywne deszcze, 
susza oraz ataki drapieżników. 

Czym żywią się mrówki?
Mrówki są owadami wszystkożernymi, przy 
czym nawet połowa pokarmu jest pochodze-
nia zwierzęcego. Są to różne owady znale-
zione w lesie – szczególnie miękkie larwy in-
nych owadów. Nie gardzą także fragmentami 
zdechłych kręgowców i potrafią wykorzystać 
mięso ze  zdechłej myszy, dzięcioła czy za-
skrońca. Oprócz pokarmu mięsnego, dużym 
powodzeniem u mrówek cieszą się soki roślin-
ne, nektar, pyłek, dojrzałe owoce, fragmenty 
roślin i grzybów. Niektóre mrówki same ho-
dują grzyby, gdyż te dostarczają im niezbęd-
nych składników pokarmowych, które trudno 
jest uzyskać z innych pokarmów. Oprócz tego 
mrówki często hodują mszyce, które w zamian 
za opiekę odwdzięczają się kroplami słodkiej 
substancji – spadzi. 

Mrówki, podobnie jak pszczoły, mają swo-
ją królową. Czy w mrówczej rodzinie królo-
wa jest tylko jedna?
W zależności od gatunku, w jednym gnieździe 
może przebywać od jednej do kilkunastu kró-
lowych. Podobnie jest w przypadku zakładania 
nowej kolonii. Tworzy ją jedna młoda, samotna 

królowa lub królowa w otoczeniu kilku swoich 
sióstr. Wówczas po zapłodnieniu królowa wyko-
puje jamkę i składa w niej pierwsze jaja, z któ-
rych wylęgają się robotnice. Dopiero wtedy 
następuje rozpoczęcie budowania mrowiska. 
Tworzenie nowej kolonii nie zawsze przebiega 
pokojowo. Są gatunki, gdzie młoda królowa, 
która zakłada gniazdo, napada na istniejące 
mrowisko własnego gatunku lub gatunku po-
krewnego, i wówczas, dzięki specjalnej regula-
cji hormonalnej, przejmuje władzę nad robot-
nicami, a starą królową, która żyła w gnieździe 
wypędza lub zabija. 

Kto jest wrogiem mrówek?
Mrówki mają wielu wrogów. Są nimi różne 
gatunki owadów drapieżnych – np. niezwykle 
żarłoczne larwy mrówkolwów, żyjące w lejko-
watych strukturach w piasku. Niektóre gatunki 
pająków także preferują mrówki jako swój po-
karm. Mrówczą dietą nie gardzą również ptaki 
i ssaki – chętnie rozkopują kopce w okresie 
zimowym i zjadają bogate w białko mrówki 
oraz ich larwy. 

Wrogiem mrówek łąkowych mogą też być 
wyglądające na niewinne niebieskie motyle 
z rodzaju modraszek – szczególnie modra-
szek telejus. Samice tych motyli składają jaja 
na kwiatach roślin – krwiściągu lekarskim. 
Wylęgnięte z jajeczek larwy motyli począt-
kowo żerują na roślinach pokarmowych, ale 
szybko opuszczają je i schodzą na ziemię. 

Tam są znajdowane przez robotnice mrówek 
z rodzaju wścieklica. Wyglądem przypomina-
ją larwę mrówki, która zapodziała się gdzieś 
w okolicy mrowiska, a dodatkowo wydzielają 
słodkie substancje, chętnie zlizywane przez 
robotnice. Przechodzące mrówki zabierają lar-
wy i przenoszą je do mrowiska. Tam gąsienice 
modraszka żyją bezkarnie w mrowisku i zjadają 
jaja oraz larwy mrówek. W czasie życia larwa 
motyla może zjeść nawet do 400 larw mrówki.

Jaka jest rola mrówek w świecie?
Owady te są niezwykle pożyteczne. W ekosys-
temach leśnych są naturalnym regulatorem 
liczebności owadów, uważanych za szkodniki 
lasów. W latach, gdy masowo pojawiają się bo-
reczniki, strzygonie czy brudnice,  mrówki leśne 
intensywnie wyszukują ich larwy i przenoszą je 
do mrowiska, jako pokarm dla własnego po-
tomstwa. Mrówki, które żyją w pniach drzew,  
powodują szybszy rozkład materii organicznej, 
dzięki czemu cenne pierwiastki wracają do 
obiegu naturalnego. Wreszcie z mrówek i ich 
gniazd korzystają inne organizmy. Niektóre, 
jak drobne chrząszcze, mieszkają w nich nie 
wadząc nikomu. A ptaki i ssaki wykorzystują 
mrówki do celów higienicznych. Ptaki na-
cierając się mrówkami, a ssaki, tarzając się 
w mrówkach, powodują wydzielanie kwasu 
mrówkowego, który chroni przed pasożytami.  

Dziękuję za rozmowę

ZWIERZAKOWO

ZWIERZĘTA NA WAKACJACH
Weronika Małkowska, student Roehampton University

Zbl iżają s ię oczekiwane 
przez wszystkich wakacje. 
Dla właścicieli czworonogów 
oznacza to ciężką decyzję – 
zabrać naszego przyjaciela 
na wakacje, czy zostawić 
w domu? Niezależnie od 

wyboru, należy podjąć kroki dla zdrowia 
i szczęścia zwierzaka, takie jak: szcze-
pienie pupila, zabezpieczenie przeciwko 
chorobom odkleszczowym oraz koniecznie 
oznakowanie chipem.

Jeśli wybieramy się za granicę, pamiętaj-
my o sprawdzeniu przepisów właściwych 
dla danego kraju, do którego zamierza-
my się udać, oraz o wyrobieniu paszpor-

tu. Konieczne jest również zaświadczenie 
o stanie zdrowia od lekarza weterynarii dla 
czworonoga.

Wybierając podróż autem, należy pamię-
tać o zapewnieniu klimatyzacji, która nie 
zawsze działa w bagażniku! Pamiętajmy 
także o częstych postojach i pojeniu zimną 
wodą. Dla bezpieczeństwa, warto zainwe-
stować w klatkę podróżną dla dużych zwie-
rząt lub w transporter dla mniejszych

Istotną kwestią jest redukcja stresu w cza-
sie podróży – w klinice weterynaryjnej 
można zaopatrzyć się w różnego rodzaju 
środki farmaceutyczne, rekomendowane 
przez lekarza weterynarii, zapobiegające 
chorobie lokomocyjnej i redukujące stres.
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PODSUMOWANIE ZAJĘĆ ONLINE W CKI
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii 
w połowie marca, Centrum Kultury Izabelin 
przygotowało ofertę zajęć online, które cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. 

Zajęcia prowadzone były od kwietnia do końca czerwca. W ofer-
cie znalazło się kilkanaście propozycji kulturalnych i sportowych. 

Frekwencja dopisała, średnio w tygodniu było z nami ponad 100 
uczestników. Największą popularność zyskał trening kondycyjny 
grupy Izabelin na Start oraz Taniec dla seniorów – w ramach zajęć 
bezpłatnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia Karate 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia te będą kontynuowane 
przez okres wakacyjny. 
Również zespół Wokaliza działał online – podczas izolacji powstały 
dwa zdalne nagrania piosenek. Można ich posłuchać na Facebooku 
i kanale YouTube Centrum Kultury Izabelin.

AK

BOISKA SPORTOWE TĘTNIĄCE ŻYCIEM
Po przerwie spowodowanej 
pandemią, już 6 maja spragnie-
ni aktywności fizycznej miesz-
kańcy mogli wrócić na boiska, 
bieżnie i obiekty sportowe.

Obiekty w Laskach przy ul. Wieczorka i przy 
szkole w Izabelinie zaczęły znów tętnić ży-

ciem. Oczywiście dla dobra i bezpieczeństwa 
ćwiczących przestrzegane są wszystkie proce-
dury związane z pandemią. 18 maja zmieniła 
się liczba osób mogących przebywać na otwar-
tych obiektach sportowych. Mieszkańcy mogli 
ćwiczyć po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 
Zostały też wznowione treningi biegowe, które 
cieszą się dużą popularnością. 

AK, fot. Rafał Ruzik

Na stronie Centrum Kultury Izabelin znajduje się 
grafik z aktualną ofertą zajęć stacjonarnych i online. 
Poprzez kliknięcie w „okienko” z wybranym zajęciem 

zostaną Państwo przekierowani do oferty.

grafika: freepik.com

Sołectwo Laski zaprasza na zajęcia z KALISTENIKI        
Kalistenika to aktywność fizyczna polegająca na treningu siłowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała, 

co minimalizuje tak częste w sporcie kontuzje. Kalistenika ma pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka 
oraz kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację.

ZAJĘCIA od 7 lipca co 8 września, w każdy WTOREK, g. 19.30 - 20.30, strefa kalisteniki na placu zabaw w Laskach, 
ul. Wieczorka 28. Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego wsi Laski na rok 2020
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KONKURS FACEBOOKOWY

BOOMERANG CHALLENGE

Na fanpage’u Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin został przeprowadzony konkurs, po-
legający na wykonaniu zdjęcia w aplikacji Boomerang, przedstawiającego dowolną aktyw-

ność fizyczną. Zwycięzca został wyłoniony na podstawie największej liczby tzw. „lajków”, czyli 
polubień. Dziękujemy za zainteresowanie. Kolejną edycję planujemy ogłosić po wakacjach. 
Bądźcie czujni, śledząc nasz fanpage Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzczyni konkursu – Matyldzie. Matylda, zapalona sportsmenka, 
miłośniczka sportowej rywalizacji i stała bywalczyni gminnych wydarzeń sportowych, otrzymała 
od nas gadżety sportowe. Sądząc po zdjęciu, sprawiły jej dużo radości.

Tekst i fot. AK

W tym roku, ze względu na pandemię 
COVID-19, Dzień Dziecka obchodzony 

był inaczej niż w poprzednich latach. Mimo to, 
staraliśmy się pokazać dzieciom, że ten dzień 
jest wyjątkowy, że pamiętamy o nich i życzymy 
im wszystkiego, co najlepsze.

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 
płka Stanisława Królickiego w Izabelinie przy-
gotowali filmik – niespodziankę dla uczniów. 
Nagrano piosenkę do słów i muzyki skompo-
nowanej przez Mikołaja Grudzińskiego – na-
uczyciela religii. 

Drużyna Centrum Kultury Izabelin Czas na 
Sport przygotowała sporo atrakcji sporto-
wych dla dzieci z klas 1-3, które uczestniczyły 
w zajęciach stacjonarnych w szkole. Ucznio-
wie wzięli udział w zabawach i turnie-
jach sportowych na świeżym powietrzu, 
na terenie szkoły podstawowej. Podczas 
rozgrzewki wszyscy bawili się świetnie, 

w tym panie nauczycielki, a tak-
że dyrekcje szkoły oraz Centrum 
Kultury Izabelin. W biegu olimpij-
skim na czas wystartował z dzieć-
mi Michał Jóźwiak – dyrektor 
Centrum Kultury Izabelin. Było 
mnóstwo pozytywnej energii, 
uśmiechów i dobrej rywalizacji. 
Wszyscy otrzymali upominki.

Dla dzieci, które uczestniczyły 
w zajęciach online, niespo-
dzianką były filmy sportowe, 
nagrane dla nich z udziałem 
ekipy sportowej Centrum Kul-

tury Izabelin oraz nauczycieli wf z izabeliń-
skiej szkoły. Ćwiczyć mogli wszyscy – duzi 
i mali. Zachęcaliśmy, aby do aktywności fi-
zycznej dzieci włączyli się również rodzice 
i dziadkowie. 

Centrum Kultury Izabelin przygotowało tak-
że filmiki z życzeniami dla wszystkich dzieci 
z naszej gminy. Wzięli w nim udział: Dorota 
Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin, Michał Postek 
– zastępca, Aneta Beczek – kierownik Centrum 
Usług Wspólnych Izabelin wraz ze współpra-
cownikami, dyrekcja i pracownicy Centrum Kul-
tury Izabelin, Julia Piołun-Noyszewska – uczen-
nica szkoły. Do życzeń dołączyli: Grzegorz 
Kasdepke – ulubiony pisarz naszych uczniów 
oraz Jeremi Sikorski – muzyk, idol młodzieży. 

Odbyły się także wirtualne warsztaty plastycz-
ne, zorganizowane we współpracy z firmą Pa-
perheros. W darze dzieci dzieciom kulinarne 
słodkości zaprezentowali bracia Jan (pomysło-

Po długiej przerwie związa-
nej z pandemią, 15 czerwca 
wznowiło działalność Kino 
za Rogiem.

Seanse odbywają się w dni 
powszednie o godz. 18.00, 
a w soboty o godz. 11.00  (dla dzieci) 
i o 16.00 (dla dorosłych). 

We wtorki i czwartki proponujemy filmy 
głównie dla dzieci.

Ceny biletów pozostają bez zmian: 
3 zł ulgowy, 5 zł normalny, ALE (ze wzglę-
du na pandemię) bilety będzie można za-
kupić jedynie przez Biletynę: 
https://tiny.pl/t1vlp

W seansie może uczestniczyć maks. 7 osób. 
Każdy widz obowiązkowo podczas seansu 
musi mieć założoną maseczkę. Prosimy 
przynosić własne. 

Repertuar: https://tiny.pl/7wrr8

dawca kawiarenki Mnie Mnie), Leon, i Stefan 
Raczyńscy. Filmiki zmontował Jan Kieniewicz 
– harcerz, który aktywnie działa na rzecz na-
szej gminy, a muzykę skomponował Paweł 
Dubaniewicz.  

Wszystkie filmiki można obejrzeć na FB Cen-
trum Kultury Izabelin oraz na stronie interne-
towej szkoły w Izabelinie.

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko
 i Agnieszka Kopytek

https://tiny.pl/t1vlp 
https://tiny.pl/7wrr8
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NASZA WAKACYJNA OFERTA
Wakacyjna liga ping-ponga 
„Ping-pongowy Izabelin”
Termin: lipiec, piątki g. 18.00 - 20.00, 
soboty g. 17.00-19.00
Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli
Miejsce: mała sala gimnastyczna, 
ul. 3 Maja 49
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI 
lub u trenera przed zajęciami
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Nordic Walking 
„Izabelińskie Włóczykije”
Termin: lipiec, soboty g. 8.00 - 9.30

Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: zbiórka ul. Tetmajera 38, parking 
przy dyrekcji KPN
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Streetball - koszykówka
Termin: lipiec, czwartki g. 17.00 - 19.00
Odbiorcy: młodzież 14-18 lat
Miejsce: boisko wielofunkcyjne, ul. 3 Maja 49
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI 
lub u trenera przed zajęciami
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Otwarte obiekty sportowe:

Szkoła w Izabelinie ul. 3 Maja 49

Boiska lipiec i sierpień g. 10.00 - 21.30 

Sale gimnastyczne: duża, mała, 

z lustrami, lipiec g. 10.00 - 21.30

(po wcześniejszej rezerwacji); 

w sierpniu sale będą nieczynne

Boiska sportowe w Laskach
ul. Wieczorka 50

Boisko treningowe B, Orlik koszykówka/siat-

kówka, Orlik piłka nożna

lipiec, sierpień 9.00 - 20.00

PÓŁKOLONIE OFFLINE 

ROZWÓJ OSOBISTY DZIECKA

Już od 29 czerwca, zaraz po zakończeniu roku 
szkolnego, startują turnusy Półkolonii offline. 
Co to jest półkolonia? To propozycja idealna dla 
rodziców, którzy chodzą do pracy, a zarazem 
chcą zapewnić dziecku profesjonalną opiekę 
od poniedziałku do piątku oraz zadbać o jego 
rozwój i dobrze spędzony czas. Pod okiem 
instruktorów i opiekunów kolonijnych, dzieci 
z klas I – IV, oderwą się od komputera oraz 
tabletu i zajmą się odkrywaniem otaczającego 
świata. W programie znalazły się m.in. warsz-
taty z tworzenia gier planszowych, poznawanie 
przyrody i zajęcia ekologiczne, eksperymenty 
naukowe, aktywności sportowe, a nawet nauka 
oszczędzania. Ważnym elementem Półkolonii 
offline będą też zajęcia z elementami rozwo-
ju osobistego. Po okresie zamknięcia w domu 
i braku kontaktu z rówieśnikami, szczególnie 
istotna jest ponowna nauka współpracy, budo-
wanie własnej wartości i zwrócenie uwagi na 
uzależnienie od technologii. Warto dodać, że 
dzieci będą miały zapewnione pełne wyżywie-
nie, a także zachowane będą szczególne środki 
ostrożności związane z higieną, w tym mniejsze 
grupy kolonijne.

SIELANKOWE WAKACJE

Jak spacer po plaży w poszukiwaniu burszty-
nu, sielankowo i „lajtowo” przetoczy się przez 
drugą połowę wakacji nowy cykl Sielankowe 
wakacje. Wychodząc od tego, co mamy naj-

RUSZA...

Pora odpocząć. W czasach, 
kiedy brzydkimi słowami na 
„p…” i „k…” stały się określenia 
medyczne, a zamrażanie i od-
mrażanie nie oznaczają tego 
co wcześniej, zapraszamy do 
wspólnego i międzypokole-
niowego spędzenia wakacji 
w starym dobrym, analogo-
wym stylu. I – co najważniejsze 
– offline!

cenniejszego, czyli od piękna przyrody i piękna 
Izabelina, zapraszamy do wspólnego wyjścia 
w plener – bez trosk, zmartwień i pośpiechu. 
W programie Sielankowych wakacji znalazły się 
m.in. warsztaty pszczelarskie, otwarty plener 
malarski, nauka plecenia wianków i układania 
bukietów, tai chi czy popołudnie z badminto-
nem. Co weekend, od 25 lipca, każdy znajdzie 
coś dla siebie – podczas kulturalnej soboty lub 
sportowej niedzieli, a także dwóch pokazów 
kina plenerowego w sierpniowe piątki. Zapra-
szamy wszystkich od 1 do 101 lat.

JESZCZE WIĘCEJ ATRAKCJI

Wakacje nie będą także sezonem martwym je-
śli chodzi o dobrze znaną i lubianą ofertę CKI. 
Miłośnicy spędzania czasu na świeżym powie-
trzu na pewno ucieszą się z faktu otwarcia 
obiektów sportowych. Swoich sił będzie można 
spróbować także w biegu nocnym lub podczas 
otwartych zajęć z nordic walking. Wystarczają-
co dużo szans na rewanż będą mieli tenisiści 
stołowi, którzy w lipcu dołączyć mogą do wa-
kacyjnej ligi ping-ponga, zaś kinomaniacy na 
pewno ucieszą się z otwarcia Kina za Rogiem, 
gdzie przed seansem napić się będzie można 
dobrej kawy w Art Café. Wszystkie szczegóły 
dotyczące oferty Lata w Izabelinie ukazywać 
się będą na stronie internetowej CKI oraz pod 
hasłem #latowizabelinie w mediach spo-
łecznościowych.

Michał Jóźwiak
Dyrektor Centrum Kultury Izabelin

Do zobaczenia!
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WARSZTATY FLORYSTYCZNE POD SOSNAMI
Termin: 25.07.2020 g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 do 12 lat
W programie: uwrażliwienie dzieci na ota-
czające nas piękno i zachęcenie do tworzenia  
własnych, wyjątkowych, niepowtarzalnych 
dekoracji z naturalnych, dostępnych  kwia-
tów i dodatków, które mogą znajdować się 
w ogródku, łące, polanie 
Miejsce: teren zielony obok Centrum Kultury 
Izabelin. Zapisy w sekretariacie CKI

WARSZTATY MALARSKIE POD DĘBEM
Termin: 08.08.2020 g. 16.00 - 20.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 lat, młodzież, 
dorośli (można przyjść całą rodziną).
W programie: malowanie różnymi tech-
nikami (ołówek, węgiel, sepia, kredki, farby 
akwarelowe, akrylowe, olejne). Prosimy 
o przyniesienie własnych przyborów – w tym 
płócien i bloków rysunkowych.
Miejsce: pod dębem, naprzeciwko Urzędu 
Gminy Izabelin

WARSZTATY PSZCZELARSKIE 
„My robimy pyszny miód”
Termin: 22.08.2020 g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
W programie: 
• zapoznanie dzieci: z życiem i wyglądem 
pszczół - obserwacja żywych pszczół w szkla-
nym ulu
• rozmowa nt. znaczenia pszczół dla przyro-
dy i człowieka, wykorzystanie i właściwości 
miodu oraz innych produktów pozyskiwanych 

z ula, zasady bezpieczeństwa w kontakcie 
z pszczołami, różnice pomiędzy pszczołą, 
trzmielem, osą, szerszeniem
• zagadki i quizy 
• własnoręczne wykonanie świeczki z węzy. 
• degustacja miodu na wafelkach
Miejsce: „Pod sosnami” - teren zielony obok 
Centrum Kultury Izabelin
Zapisy w sekretariacie CKI

OPOWIEŚCI PRZYRODNICZE
Termin: 29.08.2020 g. 16.00-20.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 lat, młodzież, 
rodzice, dziadkowie
W programie: opowieści eko o Puszczy 
Kampinoskiej z udziałem Arkadiusza Szarańca 
połączone z grami.
Miejsce: Polana Jakubów – obok dyrekcji 
KPN

WARSZTATY KONNE
Termin: 01.08.2020 g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 do 12 lat
W programie: zapoznanie dzieci z hodowlą 
i pracą z końmi (jeździectwem), uwrażliwienie 
na te duże zwierzęta, omawianie zachowania 
i charakterystyki koni, przejażdżki konne
Miejsce: Stajnia Sawanka
ul. Północna 104, Truskaw, 05-080 Izabelin 
Zapisy w sekretariacie CKI

POPOŁUDNIE Z  SIATKÓWKĄ
Termin: 26 lipca, niedziela g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: boisko do siatkówki, ul. 3 Maja 49

BACHATA, SALSA, SANOBELLO
Termin: 2 sierpnia, niedziela g. 19.00 - 21.00
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: zajęcia w plenerze, 
klinika Sanobello, ul. Langiewicza 2

TAI CHI - RELAKS DLA CIAŁA I DUCHA
Termin: 9 sierpnia, niedziela g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: zajęcia w plenerze - teren przy 
zbiorniku Mokre Łąki w Truskawiu

POPOŁUDNIE Z BADMINTONEM
Termin: 23 sierpnia, niedziela 
g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli
Miejsce: obiekty sportowe Izabelin, 
ul. 3 Maja 49

KINO PLENEROWE POD SOSNAMI 
NA LEŻAKACH
Termin: 14.08.2020 (piątek) i 28 sierpnia 
(piątek), godz. 21.00 -22.30
Odbiorcy: dzieci, młodzież (pod opieką 
dorosłych), dorośli
Miejsce: teren zielony obok budynku Cen-
trum Kultury Izabelin
Zachęcamy do przyniesienia kocyków i prepa-
ratów przeciwkomarowych.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

Warsztaty Latino Solo
Termin: lipiec, środy g. 19.00 - 20.00, 
g. 20.15 - 21.15
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: mała sala gimnastyczna, 
ul. 3 Maja 49
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI
Koszt zajęć: 100 zł, po zniżce 80 zł lub 50 zł

Lato w Izabelinie Nocny Bieg
Termin: 12 lipca, niedziela g.20:00
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: boiska i bieżnia, ul. 3 Maja 49
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI, 

na Fb Czas na Sport
Opłata startowa: 30 zł

Zajęcia online karate *
Termin: lipiec, sierpień, poniedziałki i czwartki 
g. 17.00 - 17.30, g. 17.40 -18.10
Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli
Miejsce: spotkanie przez platformę Zoom, 
raz w miesiącu zajęcia na boiskach w szkole
Zapisy odbywają się wyłącznie online 
przez www.strefazajec.pl
Opłata ryczałtowa w kwocie 20 zł brutto/
miesięcznie pobierana z tytułu organizacji 

zajęć

* Każdy z uczestników, po zapisaniu się i wniesieniu 
opłaty zgodnie z cennikiem zajęć online, otrzyma na 
adres e-mail kod/link uprawniający do udziału w za-
jęciach na platformie Zoom. Kody/linki będą przeka-
zywane od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 
- 15.00. Uczestnik biorący udział w zajęciach loguje 
się nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
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KULTURA
 

KIEDY?
I. 29 czerwca - 3 lipca
II. 6 - 10 lipca
III. 13 - 17 lipca
w godzinach 7.00-17.30

GDZIE?
SZKOŁA PODSTAWOWA 
ul. Wojska Polskiego 5 
w Hornówku

DLA KOGO?
dla uczniów klas I-IV 
z gminy Izabelin CENA

350 zł
(możliwość rabatu)

GRY I ZABAWY SPORTOWE 

WARSZTATY  MANUALNE

GRY TERENOWE

UMUZYKALNIENIE

EKSPERYMENTY

TANIEC

INFORMACJE 

I ZAPISY
503 604 864

www.mlsport.pl

info@mlsport.pl
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KULTURA

 

WARSZTATY

WEEKENDOWE

WARSZTATY :

FLORYSTYCZNE 

KONNE, MALARSKIE

PSZCZELARSKIE

TAI CHI    SIATKÓWKA

BACHATA, SALSA

BADMINTON 

fo
t.

 A
nd

re
 F

ur
ta
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 /
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ex

el
s.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY     Informacje o zapisach od 1 lipca 

w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin    tel. 22 752 68 00 

 ZAJĘCIA BEZPŁATNE

OPOWIEŚCI 

PRZYRODNICZE KINO PLENEROWE
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EKOLOGIACZYTELNICTWO

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

 

 

        WARSZTATY PISARSKIE ON-LINE 

                #zostań w domu i pisz! 
 

 

 

Warsztaty pisarskie „Lekkim Piórem” od marca 2020 roku 
przeniosły się do sieci: 

W kwietniu ogłosiliśmy konkurs # zostań w domu i pisz. 

Uczestnicy konkursu opisywali swój dzień w domu podczas 
pandemii, naukę lub pracę, czas spędzony z najbliższymi, albo 
tęsknotę za przyjaciółmi niepokoje i pragnienia. Informujemy, 
że rozwiązanie nastąpi we wrześniu 2020 roku. O dokładnym 
terminie poinformujemy na stronie www.bibliotekaizabelin.pl. 

Prace, które wpłynęły na konkurs odzwierciedlają odczucia i 
troski wielu z nas. Ukazują życie w czasie pandemii i 
kwarantanny w naszej lokalnej społeczności. 

 

Prezentujemy pracę  Havany (pseudonim) pt. ”Wiosna w 
COronie” nadesłaną na konkurs.  

 

 

„Wszystkich tych, 
którym                    

w duszach 
głośniej gra albo 
pięknie szepcze, 

zarówno 
dorosłych, 

młodzież, jak            
i dzieci, 

najserdeczniej 
zapraszam na 
rzemieślniczo-

artystyczne 
warsztaty 

pisarskie, czyli            
comiesięczne 
sercopisanie  

stylem dowolnym 
pod troskliwym 

okiem pasjonatki 
– zaklinanie myśli           

w słowa, formę              
i treść podczas 
nastrojowych 
wieczorków 
literackich                   

w izabelińskiej 
bibliotece” 

Magdalena 
Piotrowska 

 

  

SZANOWNI  CZYTELNICY! 
 

Do czasu odwołania stanu epidemii  
praca biblioteki będzie wyglądała  

inaczej niż dotychczas:  
 

  Prosimy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości              
od osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki .   

  W tym samym czasie w pomieszczeniu  

może przebywać 10 osób 
 

  Rekomendujemy noszenie maseczki lub innej osłony ust i nosa. 
 
 

  Książki prosimy oddawać przy stanowisku ZWROTY  
a wypożyczać przy stanowisku WYPOŻYCZANIE.  
 

Przy każdym stanowisku może przebywać 1 osoba 
 
 

 Nadal obowiązuje kwarantanna zwróconych książek   
 

  Książki podaje bibliotekarz 
 

  Przy samodzielnym wyborze obowiązują 
własne rękawiczki ochronne, także przy korzystaniu 

z kawiarenki internetowej i czytelni 
 

 Nadal rekomendowane jest telefoniczne (22 752 68 21)             
lub e-mailowe (biblioteka@bibliotekaizabelin.pl) zamawianie 

książek, można także przygotować spis książek na kartce. 
 

 

 
 

 

Nowe godziny otwarcia 
Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Izabelinie 
 
Poniedziałek 11.00-18.00 
Wtorek    9.00-16.00 
Środa     11.00-18.00 
Czwartek   9.00-16.00 

  Piątek          9.00-16.00 
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REKLAMY

Z A D Z W O Ń  T E R A Z !

SIERAKOWSKA 6, 05-080 IZABELIN

NUMER TELEFONU: +48 22 101 78 55

EMAIL: BIURO@KAMPINOS.COM.PL

Przygotowanie do porodu online
dla mieszkanek naszej gminy

Szkoła Rodzenia w Izabelinie działa już od dawna, 
teraz jesteśmy w przestrzeni wirtualnej. 

W naszej tradycyjnej formule, czyli „twarzą w twarz”, 
spotkamy się kiedy to będzie bezpieczne. Dla miesz-
kanek naszej gminy mamy pełen program do reali-
zowania online i mocno zachęcamy do zapisania się 
i dołączenia. Staramy się dać ciężarnym możliwość 
uczestniczenia w kursie, ale też stworzyć przestrzeń 
dla nich i ich partnerów do wymiany doświadczeń 
i wspierania się w tym dziwnym czasie.  

Mamy już za sobą doświadczenie  pierwszych kursów 
online. Niektóre pary są już w domach ze swoimi ma-
leństwami. Niedługo rozpoczynamy kolejny cykl, udział 
jest bezpłatny.

Wiemy, że to trudny czas dla wszystkich, dla oczekujących na swoje 
dziecko też. Zrobimy co w naszej mocy, żeby każda z Pań czuła się 
otoczona opieką, miała kontakt z położnymi, dostała wsparcie i mogła 
przygotować się do porodu i pielęgnacji swojego dzieckiem tak, jak 
potrzebuje. Jesteśmy na bieżąco z zaleceniami i zmianami związanymi 
z sytuacją epidemiologiczną. Dla uczestników, poza spotkaniami na 
zajęciach, mamy nagrane przez nas filmy z warsztatów i gimnastyki, 
materiały do zajęć. Treści teoretyczne i wykładowe omawiamy na żywo 
podczas spotkań w zamkniętej grupie na portalu oraz za pomocą video 
konferencji na platformie Zoom.

Zapraszam po informacje jak dołączyć i uczestniczyć. Można dzwonić 
lub pisać.

kontakt kurs@szkolarodzeniaizabelin.pl, tel. 608634886

Szkoła Rodzenia realizowana jest przez SPZOZ Izabelin w ramach 
Gminnego Programu „Świadome Rodzicielstwo – Program Edukacyjny 
dla Przyszłych Rodziców”. Przedsięwzięcie finansowane przez Gminę 
Izabelin.

Jagna Szulc-Kamińska
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KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice www.kampinosport.pl 
www.facebook.com/kampinosport              www.instagram.com/_kampinosport

Zapraszamy do 
nas po przerwie!
Bezpieczny tenis i kosmetyka! 

Zarezerwuj termin już teraz! 606 122 322 

www.kampinosport.pl 
www.facebook.com/kampinosport              www.instagram.com/_kampinosport

 tenis i kosmetyka!  tenis i kosmetyka! 

Zarezerwuj termin już teraz! 606 122 322 

Zapraszamy na gruzińskie pieczywo, 
świeże i pachnące.

 
Nasze wypieki przygotowujemy 

i pieczemy na miejscu 
w oryginalnym piecu tone. 

Używamy gruzińskich receptur.
Nasz adres: Stare Babice, ul. Pocztowa 2
Otwarte:   Pon. – Piąt. 8.00 – 19.00, Sobota 8.00 – 15.00

www.penovani.eu, znajdź nas na facebooku: Piekarnia Gruzińska Penovani Stare Babice

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ


